
A KOCKAKETTŐZÉS, KÖRNÉGYSZÖGESÍTÉS 
ÉS SZÖGHARMADOLÁS 

A HÍRES ÓKORI GÖRÖG FELADATOK 

Régtől fogva felbukkannak a matematikában olyan problémák, 
amelyek nem csupán a matematikusok érdeklődését keltik fel, 
hanem rejtélyes módon izgatják a laikusok fantáziáját is, év
századokon, évezredeken át. Ilyen a három híres ógörög szerkesz
tési feladat: a körnégyszögesítés, a kockakettőzés és a szögharma
dolás. Talán a feladatok látszólagos egyszerűsége és ugyanakkor 
az euklideszi szerkesztéssel való megoldhatatlansága kelt olyan 
feszültséget, amely fellobbantja és ébren tartja az érdeklődést. 
A feladatok eredete az őshomályba vész. Lehetséges például, hogy 
a kockakettőzés babiloni származású, és az x3~2a alakú egyen
lettel kapcsolatos köbgyökvonás geometriai értelmezéséhez fűző
dik. Az egyik legenda szerint - és a kockakettőzést ezért nevezik 
déloszi problémának is - Délosz szigetén pestisjárvány dühöngött. 
Az istenek azt kívánták, hogy a kocka alakú oltárkövet kettőzzék 
meg, és akkor elmúlik a járvány. A kívánság teljesítésére törekedve 
azonban kitűnt, hogy a kőfaragók nem tudják megmondani, mek
kora a kétszer nagyobb térfogatú kocka éle, hiszen ehhez kellett 
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volna az xi=2 egyenlet megoldása, illetve a Í2 hosszúság meg
szerkesztése. Az építészek ERATOSZTHENESZ szerint PLATÓNhoz 
fordultak tanácsért, aki felvilágosította a tanácstalanokat, hogy az 
isteneknek voltaképpen nincs szükségük kétakkora oltárra, és kí
vánságukkal csak azt akarták elérni, hogy az emberek ne hanya
golják el a matematika művelését. PLATÓN válaszában még jól fel
ismerhető az a püthagoreusi felfogás, amely a matematikával való 
foglalkozást isteni ügynek tekinti. ERATOSZTHENÉsznek ez az elbe
szélése a Piatónikosz című dialógusában már csak azért sem valószí
nű, mert tudjuk, hogy PLATÓN előtt már például PÜTHAGORASZ is 
foglalkozott a szóban forgó problémával. Egy másik legenda a fel
adat eredetét MINÓSZ király idejére viszi vissza, aki a GLAUKOSZ 
tengeri isten számára emelt kocka alakú emlékmű megkétszerezését 
kívánta. 

HIPPOKRATÉSZ (i. e. 450 körül) 

A körnégyszögesítés és a kockakettőzés megoldásában a kezdeti 
sikereket a khioszi HIPPOKRATÉSZ érte el. (Nem tévesztendő össze 
kortársával a koszi HiPPOKRATÉsszel, korának híres orvosával.) 
A Khiosz szigetén született HIPPOKRATÉSZ kereskedő volt, aki sze-
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rencsétlen ügyletei miatt Bizáncban teljesen tönkrement. Azt is 
mondják, hogy kalózok rabolták ki. Úgy látszik azonban, maradt 
még annyi vagyona, hogy Athénba költözve geometriával foglal
kozzék. 

PROKLOSZ tudott róla, hogy volt egy Sztoikheia (Elemek) című, 
kitűnő, összefoglaló jellegű geometriakönyve. Ebben a sajnos el
veszett műben a korabeli geometriai ismeretek egymásra épülő tár
gyalása lehetett, egy teljes évszázaddal megelőzve EUKLEIDÉSZ ha
sonló című művét. 

HIPPOKRATÉSZ önálló eredményei a körnégyszögesítés és a kocka
kettőzés sikeres előkészítésének tekinthetők. Ha nem is tudott egy 
adott körhöz azzal egyenlő területű négyzetet szerkeszteni, de első
ként alakított át körívekkel határolt síkidomokat (holdacskákat) 
azokkal egyenlő területű négyszögekké, ha úgy tetszik, négyzetekké. 
Bizonyításaihoz felhasználta a hasonlóságot. Tudta, hogy a hasonló 
síkidomok területei úgy aránylanak, mint megfelelő lineáris mére
teik négyzetei. Speciálisan arra épített, hogy hasonló körszeletek te
rületének aránya egyenlő a hozzájuk tartozó alapok négyzeteinek 
arányával. Az erre alapozott egyik tétele kimondja, hogy a 34. ábra 
bevonalkázott AB holdacskájának a területe akkora, mint a szintén 
bevonalkázott egyenlő szárú derékszögű háromszög területe. Az 
ábra jelöléseit használva a körszeletek hasonlósága miatt területük 
aránya: 

T:í=2r2:r2. 

Innen: T=2t, és így: h=——T=——2t=x. A háromszög át

alakítása ugyanolyan területű téglalappá már akkor sem okozott 

nehézséget. 
Másik hasonló tételét a 35. ábráról olvashatjuk le. A két bevonal

kázott holdacska területének összege akkora, mint a derékszögű 
háromszög területe, mert: 

(a\2 TI (b\2 n (cY n 

= t+^-(a2+b2-c2)=t. 

A harmadik „holdacskatétel" a 36. ábra segítségével: A bevonal
kázott területek összege egyenlő az egyenlő szárú trapéz területével, 
mert: 

ÍM 31 í r I 71 r27t 
3 / +J2j '^=TABCD+4{2) "2 T=TABCD-

A felsorolt három feladatban az a közös, hogy a holdacskák 
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mindegyikének a nagyobb köríve félkör volt. A soron következő 
igazolásban a holdacska hosszabb köríve a félkörnél nagyobb. Ezt 
HIPPOKRATÉSZ a következőképpen érte el: Megszerkesztette az 
ABCD egyenlő szárú trapézt (37. ábra). Ennek a kisebbik párhuza
mos oldala akkora, mint a trapéz szára, és a nagyobbik párhuzamos 
oldal négyzete háromszor akkora volt, mint az egyenlő oldalak bár
melyikének a négyzete. Megrajzolta a trapéz köré írható kört (k), 
végül a trapéz d alapjára az AaD körszelethez hasonló szeletet szer
kesztett. Igazolta, hogy a két körívvel határolt ABCD holdacska 
területe akkora, mint a trapéz területe. Előbb azonban azt is kimu
tatta, hogy a holdacska nagyobb köríve valóban hosszabb a k kör 
félkerületénél. Ehhez megrajzolta a trapéz BD átlóját is. Mivel a 
BDC háromszög tompaszögű, ezért b2>2a2. A szerkesztés szerint: 

d2=3a2=2a2+a2<b2+a2, 

tehát az ABD háromszög a szöge hegyesszög. Emiatt az ADCB ív 
hosszabb a k kör félkerületénél. 

A bizonyításból kitűnik, hogy HIPPOKRATÉSZ ismerte nemcsak a 
Pitagorasz-tételt,-hanem annak általánosítását és megfordítását is, 
azaz tudta, hogy ha az a, b, c oldalú háromszögre igaz, hogy 
a2+b2= c2, akkor a c-vel szembeni szög: y=90°, 
ha pedig a2 + b2< c2, akkor a c-vel szembeni szög: y>90°, 
és ha a2+b2>c2, akkor a c-vel szembeni szög: y<90°. 

A területekre vonatkozó állítás belátása nem volt nehéz, hiszen a 
hasonlóság miatt: 

37. ábra 

t : t=d2 : a2=3a2 : a2, ahonnan r=3t, 

tehát az ABCD holdacska h területe: 

h=T ABCD + 3t-r=T ABCD' 

ahol TABCD a trapéz területe. 
Érdekes az a gondolatmenet is, amelynél a holdacska nagyobb 

köríve kisebb a vele egyenlő sugarú félkörnél. Ilyen holdacskát 
HIPPOKRATÉSZ a következőképoen állítout elő: A 38. ábrán az 
AB=2r átmérő fölött félkör van. Rajzoljuk meg a CB—r sugár 
felezőmerőlegesét: FO. Szerkesszük meg az ED=a hosszúságot 

úgy, hogy a2— - r2 legyen azaz a mértani közepe r-nek és - r-nek 

Helyezzük el az így megszerkesztett ED szakaszt úgy, hogy egyik 
végpontja a félköríven, a másik pedig a felezőmerőlegesen legyen, 
és meghosszabbítása a B ponton menjen át (ez nem euklideszi szer
kesztési lépés!). Ha egy vonalzóra kijelöljük az ED=a távolságot, 

38. ábra 
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akkor elhelyezhetjük a vonalzót, illetve a rajta feltüntetett ED sza
kaszt a kívánt módon. A görögök ezt a szerkesztést neuszisz szer
kesztésnek nevezték (neuszisz=hajlás, irány). Húzzunk ezután az E 
ponton át az AB átmérővel párhuzamost, és messük ezt el a CD 
egyenessel. A metszéspont: G. Az E, C, B, G pontok egyenlő szárú 
trapézt határoznak meg. E trapéz köré kör írható. Ugyancsak kör 
rajzolható az EDG háromszög köré is. Állítjuk, hogy e két kör által 
határolt ECBGD holdacska területe akkora, mint az EDC, a CBD 
és a BDG háromszögek területösszege. 

Az igazoláshoz be kell látnunk, hogy a holdacska nagyobb köríve 
kisebb, mint a vele egyenlő sugarú félkör, és hogy a r és a / területű 
körszeletek hasonlók. Ez az utóbbi bizonyítás hiányzik, az előbbi 
pedig csak hiányosan olvasható SZIMPLIKIOSZ (VI. század) újplato-
nista filozófus töredékekben fennmaradt művének egy részletében, 
amelyet EUDÉMOSZ elveszett matemadkakörténetéből vett át. 

Az előbbi feladat mintájára belátnatjuk, hogy az ECBG körív 
valóban kisebb a félkörnél. Az ábra feltételei szerint ugyanis 

3 
a2= = r2, tehát a2>r2. Ebből következik, hogy azECD háromszög
ben az£C=r-rel szembeni szög: <x<90°, tehát a CDB szög>90°. 

Ekkor pedig a CBD háromszögből: r2=-2b2, ahol b=CD=DB. 

Mivel azonban: 
3 1 

a2= — r2= v2A— r2 

2 2 ' 
azért 

a2>r2+b2, 
és így az ECD háromszögben a y, amely egyszersmind az ECBG 
kör kerületi szöge is, tompaszög. Ebből következik, hogy az ECBG 
ív kisebb a félkörnél. 

A szögek vizsgálatával az említett körszeletek hasonlósága is ki
világlik. Ha ugyanis az EDG ív körének középpontja O (az EG fele
zőmerőlegesén), akkor az ábra kétköríves szögeinek egyenlősége 
következik egyrészt abból, hogy a HOD szög és a GED szög merő
leges szárú hegyesszögek, másrészt abból, hogy az EDG háromszög 
egyenlő szárú. Az EDG szög az EC húrhoz tartozó kerületi szög, 
tehát a hozzá tartozó középponti szög co, éppen úgy, mint az ED 
húrhoz tartozó középponti szög. A t és a r területű szeletek tehát 
hasonlók. így: 

3 
t: %=a2: r2=^ r2 : r2, 

2. 

ahonnan: 2 Í = 3 T . A holdacska h területe tehát: 

" = *ECBGD~ 2t-\- 3 T = TECBGD. 

Az ECBGD ötszög pedig négyszögesíthető. 
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Sokat elárul az i. e. V. századi görög geometriai ismeretekből, ha 
figyelemmel kísérjük, hogyan négyszögesítette HIPPOKRATÉSZ egy 
holdacska és egy kör együttesét. A 39. ábrán a kiindulás két kon
centrikus kör. A nagyobbik (K) sugarának a négyzete hatszor akko
ra, mint a kisebbik k kör sugaráé: R2= 6r2. A belső kis körbe rajzol
junk szabályos hatszöget. Az OA, OB, OC sugarak meghosszabbí
tásai kivágják a K körből a D, E és F pontokat. A DEF egyenlő 
szárú háromszög alapjára rajzoljunk olyan körszeletet, amely ha
sonló a t területű szelethez. Felhasználva az AB=a, a DE=b és 
DF= c közötti összefüggéseket, amelyek szerint: 

b2=6a2 és c2=3b2, 
t-6ti és T=3r=18í! , 

a DEF holdacska h területe: 

h=TDEF+2t-i=TDEF+12tl-lStl=TDEF-6tl, 

ahol TDEF a DEF háromszög területét jelenti. Átrendezve: 

h+6tx=TDEF. 

Ha most az egyenlőség mindkét oldalához hozzáadjuk a belső kis 
körbe rajzolt szabályos hatszög területét, akkor a bal oldalon a hol
dacska és a belső kör területösszege, a jobb oldalon pedig a DEF há
romszög és a belső szabályos hatszög területösszege áll: 

h + r J T = TDEF+ í hatszög • 

A háromszög és a hatszög négyzetesíthető, tehát az összegük is. 
Nem akarjuk ismét felsorolni mindazokat a tételeket és fogalma

kat, amelyeket HiPPOKRATÉsznak az i. e. V. században már ismernie 
kellett a fenti bizonyítások végrehajtásához, csupán rámutatunk né
hányra : a hasonlóságra, a kerületi és középponti szögekre, a Pita-
gorasz-tétel megfordítására és általánosítására, a szabályos hatszög 
tulajdonságaira, a mértani közép szerkesztésére, valamint a sokszö
gek négyzetesítésére. Külön kiemelendő HiPPOKRATÉsznál bizonyí
tásainak szigora, az egyenlőtlenségekkel való ügyes bánásmód és a 
tételeknek egymásra épülő, tehát axiomatikus alapozást sejtető 
szerkezete. Mindezek a 2500 évvel ezelőtti geometriának csodála
tunkat méltán kivívó fejlettségét mutatják. 

HIPPOKRATÉSZ érdemeihez tartozik az is, hogy,nemcsak a kör
négyszögesítés feladatában, hanem a kockakettőzés megoldásában 
is megtette az alapozó lépéseket, amelyekre utódai számos szelle
mes szerkesztést építettek. Lényegében a négyzetkettőzés feladatát 
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általánosította. Ha ugyanis az adott a oldalú négyzethez szerkeszte
nünk kell 2a2 területű négyzetet, akkor az a és a 2a mértani közép
arányosát kell megszerkesztenünk, vagy ami ugyanaz, keresnünk 
kell olyan x távolságot, amely kielégíti az 

a : x=x : 2a 

aránypárt. Az akkori szóhasználattal élve: az a és a 2a közé egy 
mértani közepet kell iktatni. HIPPOKRATÉSZ úgy okoskodott, hogy 
a hasonló térbeli feladat esetén nem egy, hanem két mértani közép
arányost kell az a és a 2a közé beilleszteni, és ezek kisebbiké a kere
sett megoldás, azaz a 2a3 térfogatú kocka éle. Ezt úgy kell értenünk, 
hogy az a-hoz és a 2ű-hoz keresünk olyan x és y szakaszt, amelyek 
kielégítik az 

a : x=x :y=y :2a 

folytonos aránypárláncolatot. Ekkor valóban: 

x2=ay és xy=2a2. 

x2 

Az első egyenló'ségbó'l y=—. Ezt beírva a másodikba: x3=2a3, 
a 

tehát az x élű kocka térfogata csakugyan kétszerese az a élű kockáé
nak. Magával a szerkesztéssel azonban HIPPOKRATÉSZ már nem 
boldogult. 

HIPPIASZ (i. e. 420 körül) 

A szögharmadolás, vagyis adott tetszőleges szögnek szerkesztéssel 
három egyenlő részre osztása először az éliszi HiPPiASznak sikerült. 
A Peloponnészoszi-félsziget északkeleti partvidékén, Éliszben szü
letett i. e. 460 táján. Állítólag igen magas kort ért meg: 99 éves ko
rában hunyt el. Igen okos, rendkívül sokoldalú szofista volt, a szo
fisták azon csoportjából, amely a jogtörvényeket természetellene
seknek minősítette, és csupán a hatalom elnyomó eszközét látta 
bennük. Mint hivatásos tanító, oktatott retorikát, politikát, költé
szetet, zenét, képzőművészeteket, filozófiát, csillagászatot és ma
tematikát. PLATÓNnak két dialógusában is szerepel. Ezekben PLA
TÓN kigúnyolta HIPPIASZ hiúságát, de csodálta sokoldalúságát és 
hihetetlen memóriáját, amellyel képes volt egyszeri hallás után akár 
50 nevet is elismételni. HIPPIASZ azzal dicsekedett, hogy tanításával 
kétszer annyit keres, mint bármely más szofista. 

Matematikai érdeme, hogy feltalálta az általa triszektrixnek ne
vezett görbét, amelyet - mint az elnevezése is mutatja - a szöghar
madolásra használt fel. PAPPOSZ leírása szerint HIPPIASZ a triszekt-
rix görbét a következőképpen származtatta: A 40. ábrán az ABCD 
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négyzetben a DC oldal mozogjon egyenletesen, önmagával párhu
zamosan mindaddig, amíg össze nem esik az AB oldallal. Ugyan
ezen idő alatt a négyzet AD oldala végezzen egyenletes forgó moz
gást negatív irányban az A centrum körül, amíg az is fedésbe nem 
kerül az AB oldallal. Az AD forgása és a DC eltolódása egyszerre 
kezdődjék és egyszerre végződjék. A két oldal mozgásuk minden 
pillanatában metszi egymást. Ezen metszéspontok összessége a 
triszektrix. Ilyen módon a görbének csak egyetlen pontja marad 
meghatározatlanul: az ábra szerinti Tpont. Mivel az AD szakasz és 
a DAB derékszög sorozatos, egymás utáni felezésével a görbe 
tetszőleges, de véges számú pontja megszerkeszthető (körzővekés 
vonalzóval), azért az elég sűrűn megkapott pontokból a görbe igenv 

jól megrajzolható, és így a 7" pont helye is igen pontosan meglelhe
tő. Azt hiszem, érthető, hogy HIPPIASZ idejében a 2" pont meghatá
rozása még nem okozott gondot. 

A görbe származtatásából következik, hogy 

M 

^ r > . / 7v R / 
r9y V x / 5V 

1 A/ / \)K 6V 

\ 1 / / ,• \ ^ r \ 

\l///> ^ - - ' \ \ T\ 

T i T N 
T G 

40. ábra 

BD :BH=AD:EL. 

Ha például a HAB=<x szöget akarjuk n egyenlő részre osztani, ak
kor az aránypár alapján az EL=KA szakaszt kell n egyenlő részre 
bontani, aztán az ^4-tól számított első osztóponton át megrajzoljuk 
az AB-\él párhuzamos MN szakaszt. Ez kimetszi a triszektrixből 
a P pontot. A PAT=fi szög az a szög n-ed része. 

Vegyük észre, hogy a BD : BH= AD : EL aránypár tökéletesen 
jellemzi a görbét. A görögök az ilyen összefüggést a görbe „szümp-
tómájá"-nak (jellemzőjének) nevezték. Ez pontosan megfelel an
nak, amit ma a görbe egyenletének hívunk. Azért, hogy lássuk, 
mennyire azonos e kettő, alakítsuk át HIPPIASZ aránypárját. Az 
egyszerűség kedvéért legyen AD= 1, és jelöljük a görbe tetszőleges 

E pontjához tartozó AE-t r-rel. így BD=^-, BH=a, AD=\ és 
EL— r • sin a. Ekkor az aránypár: 

azaz 
1 

n 

r • sin «, 

: -y r s i n a . 

Ebben pedig ráismerhetünk a triszektrix (más nevén a kvadratrix) 
polárkoordinátás egyenletére. 

DEINOSZTRATOSZ ÉS MENAIKHMOSZ (i. e. 350 táján) 

E testvérpár mindegyikének mestere a híres matematikus, EUDO-
xosz (i. e. 4007-347?) volt. EUDOXOSZ beoltotta tanítványaiba saját 
mesterének, PLATÓNnak a szellemét. DEINOSZTRATOSZ a kör négy-
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szögesítésével, MENAIKHMOSZ pedig a kúpszeletek feltalálásával örö
kítette meg nevét. 

DEINOSZTRATOSZ észrevette, hogy a HIPPIASZ által feltalált tri-
szektrix alkalmas a kömégyszögesííés feladatának a megoldására 
is. Ehhez azonban az kellett, hogy DEINOSZTRATOSZ észrevegye azt a 
tételt, amelyet PAPPOSZ bizonyításával ismerünk. E szerint a 41. áb
rán 

BD:AD=AD:AT. 

Tegyük fel ugyanis, hogy ez az aránypár nem igaz. Ekkor az arány-
pár negyedik tagja vagy nagyobb, vagy kisebb az AT szakasznál. 

Tételezzük fel először, hogy nagyobb, azaz AT helyett valami 
AE^-AT szakaszt kell írnunk ahhoz, hogy az aránypár helyes le
gyen. Rajzoljuk meg ekkor az AE sugárral az A pont körüli EF ne
gyedkört. Ez a kvadratrixet elmetszi a G pontban. E G pontból ál
lítsunk merőlegest az AB szakaszra: ez GH. 

A feltevés értelmében: 

BD : AD= AD : AE=BD :EF. 

A BD : AD—BD :EF aránypárban az első és a harmadik tag 
egyenlő, tehát AD=EF. A kvadratrix szümptómája szerint viszont: 

BD :'B~J=ÉF :EG=~AD :WÖ. 

Mivel továbbá 

EF=AD, azért AD :EG=AD :IÍG. 

Eszerint azonban EG—HG, ami pedig lehetetlen, vagyis a kezdeti 
aránypárban az AT helyett nem írható a nagyobb AE. 

Tételezzük fel most, hogy az AT-t valami kisebb AE-vel kell 
helyettesítenünk ahhoz, hogy a BD : AD= AD : AT aránypár he
lyessé váljék (42. ábra). Állítsunk ekkor az E pontban merőlegest 
az AB-re (EF), és rajzoljuk meg az AE sugarú negyedkört: ez EG. 
Az AF egyenes a két negyedkörből kimetszi a H, illetve a / pontot. 
A feltevés értelmében: 

BD : AD= A~D : A~É= BD : EG. 

A BD :A~D=B~b : EG aránypárból AD=EG. A kvadratrix szümp
tómája : 

BD :BJ=EG :EH=AD :EF. 
Mivel 

EG=AD, azért ~AD :EH=AD .EF. 
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Ebből viszont az következik, hogy EH—EF, ami szintén lehetetlen, 
hiszen az AEF háromszög területe nagyobb, mint az AEH kör
cikké, tehát: 

Ha tehát a 

AE-EF>AE-EH, illetve: EF>EH. 

BD:AD=AD:AT 

aránypárban a negyedik tag nem lehet sem nagyobb, sem kisebb 
AT-nél, akkor az aránypár helyes. 

A tétel alapján a BD ív hossza az aránypár többi tagjából meg
szerkeszthető. Ezt a szerkesztést a görögök területátalakításokkal 
végezték el. Az aránypár szerint ugyanis 

BD- AT=AD , (1) 

tehát ha az AD oldalú négyzethez szerkesztünk a négyzetével 
egyenlő területű, AT oldalú téglalapot, akkor annak a másik oldala 
éppen BD hosszú lesz. A szerkesztést a 43. ábra szemlélteti. Ezen 
AF=BD, mert az 

AHFA=ABHA, AEDA^ATEA és az EHGA^ECHA 

egybevágóságok miatt: 

/ 
A 

43. ábra 

T B 

azaz 

így 

vagy 

tehát 

*DEGf~ ÍTBCE-

1ATED+ {DEGF~ ^ATED^~ ^TBCbi 

* A'rr.F— t ÁTGF— lABCDi 

AF- AT=AD2. 

Visszatekintve az (1) egyenlőségre: AF=BD. 
Végezetül: az AB=r sugarú körével egyenlő területű négyzet 

szerkesztéséhez DEINOSZTRATOSZ tudta, hogy az r sugarú kör terü
lete akkora, mint annak a háromszögnek a területe, amelynek 
alapja a kör kerülete (4AF) és magassága a kör sugara (AB). 
(Ennek a bizonyítását először ARKHiMÉDÉsznél találjuk meg.) így 
az adott sugarú kör a kvadratrix segítségével háromszögesíthető, a 
háromszög pedig négyzetesíthető. Természetesen a kvadratrix euk
lideszi módon nem szerkeszthető meg. 

MENAIKHMOSZ, DEINOSZTRATOSZ testvére a kockakettőzésben ért 
el sikereket. Ő NAGY SÁNDOR egyik nevelője volt. A monda szerint, 
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amikor a későbbi hódító megkérdezte mesterét: Hogyan lehetne a 
geometriát könnyebben elsajátítani,akkor MENAIKHMOSZ így felelt: 
„Óh, király, országodban az utazás számára készültek külön királyi 
utak, és olyanok, amelyeket a közönséges polgárok használnak, de 
a geometriához mindenki számára csak egyetlen út vezet." E hagyo
mány hitelességét erősen lerontja az, hogy hasonló legenda ismere
tes EuKLEiDÉsszel és neveltjével, PTOLEMAIOSZ királlyal kapcsolat
ban is. PROKLOSZ azt írta MENMKHMOszról, hogy jelentősen to
vábbfejlesztette a geometriát, munkái azonban nem maradtak fenn, 
így csak a kúpszeletek felfedezését tudjuk neki tulajdonítani, habár 
ez sem kevés. 

A forgáskúpokat nyílásszögük szerint három csoportra osztotta: 
tompaszögű, derékszögű és hegyesszögű kúpokra. Mindegyiket 
olyan síkkal metszette, amely merőleges valamelyik alkotóra. így 
nyerte a tompaszögű kúp síkmetszetét (hiperbolát), a derékszögű 
kúp síkmetszetét (parabolát) és a hegyesszögű kúp síkmetszetét 



A KOCKAKETTŐZÉS,KÖRNÉGYSZÖGESÍTÉS ÉSSZÖGHARMADOLÁS 

(ellipszist). Ennek a három kúpszeletnek néhány tulaj ionságát, sőt 
mindegyiknek a szümptómáját is megállapította. 

Érdemes figyelemmel kísérni, hogy H. G. ZEUTHEN matematika
történész szerint hogyan jutott MENAIKHMOSZ egy speciális tompa
szögű kúp síkmetszetének (a derékszögű hiperbolának) a szümptó-
májához. A 44. ábrán felrajzolt ABC tompaszögű kúp BC alkotójá
ra merőleges síkmetszet az EHD hiperbola. Ezen jelöljük ki a tet
szőleges Ppontot. A P ponton át fektessünk a kx alapkörrel párhu
zamos síkot, amely kimetszi a kúpból a k2 kört. Ennek a síkjában, 
a P pontból állítsunk merőlegest a hiperbola HF szimmetriatenge
lyére : ez PL. Rajzoljuk meg a tengely és a (BC-vel ellentett) AC al
kotó G metszéspontját, valamint a HOM és KJN derékszögű há
romszögeket (HO\\KJ). Az ábra szerinti JPK (meg nem rajzolt) 
derékszögű háromszögből: 

LP2=KLLJ. 

Az LKH és LNJ hasonló háromszögekből: 

KL:HL=LN:LJ, tehát KL-LJ=HL-LN, 

és így: 
LP2=HL-LN. 

Az LNJ és HMO, illetve a JLG és OHG hasonló háromszögpá
rokból pedig 

LN: HM= LJ:HO = GL: GH, 
ezért 

HM-GL 
LN^ 

GH 

Végül: a keresett jellemző összefüggés, vagyis a hiperbola szümp-
tómája: 

GH 

A bevezetésben jelzett specializálás abból áll, hogy olyan tompa
szögű kúpot választunk, amelynél GH= HM. Ekkor a szümptóma 
egyszerűsödik: 

LP2=HLGL. 

Könnyű belátni, hogy ez azonos a derékszögű hiperbola általunk 
ma használt egyenletével. Vezessük be ugyanis az LP=y, HL=x 
és GH=2a jelöléseket, akkor az 

y2—x(x+2a) 

egyenletet nyerjük, ami kis átalakítással: 
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y 2 _ ( x + a ) 2 = _ ű 2 iii e t v e ( * + a > 2 _ Z l = i 
a 2 a1 

formát ölt. Ebben pedig ráismerünk annak az egyenlő tengelyű, il
letve derékszögű hiperbolának az egyenletére, amely a H origójú, 
HN abszcisszatengelyű koordináta-rendszerre vonatkozik, ha az 
ordinátatengely a hiperbola síkjában az LP-vel párhuzamos egye
nes - úgy, ahogyan ezt a 44. ábra mutatja. 

Nyitva maradt azonban még az a kérdés, hogyan kell a tompa
szögű kúpot úgy megválasztani, hogy a tárgyalt különleges eset kö
vetkezzék be, amelynél a hiperbola derékszögűvé válik, azaz amely
nél GH= HM lesz. 

Ezt a szerkesztési feladatot MENAIKHMOSZ szintén megoldotta a 
következőképpen: Egészítsük ki rajzunkat a kúp tengelyével, amely 
az OH szakaszt a T, a JK-t az R és a HM-et az S pontban metszi. 
A TS szakasz a HOM háromszög középvonala, tehát MS=SH, és a 
szerkesztési feltétel szerint 2HS=HG=2a. 

A probléma tehát így alakul: Adott a GH = 2a és a GH egyenesén 
a HS=a szakasz. Szerkesztendő olyan kúp, amelynek tengelye az 
S pontban metszi ; CB alkotóra merőleges sík által kimetszett 
egyenlő oldalú hiperbola GS tengelyét, azaz a GHS egyenes H pont
ján átmenő merőlegesen találni kell egy C pontot úgy, hogy a GCH 
szög OCH kiegészítő szögét a kúp CS tengelye felezze. 

Tegyük fel, hogy a C pont már megvan. Rajzoljunk a CHG há
romszög köré kört (k3). A CHG háromszögben a H szög derékszög, 
tehát CG a k3 kör átmérője. Ezt a kört a kúp CS tengelye metszi az 
U pontban. Mivel CG átmérő, azért a CUG=SUG szög derékszög, 
tehát az U pont rajta van az SG szakasz Thalész-körén. 

Továbbá: Az UCH és az UGH kerületi szögek kiegészítő szögek, 
tehát 

UGH< = SCH< = SCA < = UCG <. 

Mivel tehát az UGH< = UCG<Z, és mindkettő ugyanazon körben 
kerületi szög, azért egyenlők a hozzájuk tartozó húrok is, azaz 
UG= UH. Ez azt jelenti, hogy a HGU háromszög egyenlő szárú, te
hát U rajta van a HG szakasz felezőmerőlegesén. Amint ezt láttuk, 
az U pont illeszkedik az SG szakasz Thalész-körére is, tehát az 
adott G, H, S pontokhoz az U megszerkeszthető. Az US egyenes 
pedig kivágja a HG-rc merőleges HB egyenesből a kívánt C pon
tot, amely már meghatározza a keresett speciális kúpot. 

EUTOKIOSZ (szül. 480 körül) leírta, hogy MENAIKHMOSZ ismerte 
a derékszögű hiperbola aszimptotáinak azt a meghatározó tulaj
donságát is, amelynek bemutatásához mi felhasználjuk a koordi
náta-rendszert, ami lényegében csak jelölésbeli különbséget jelent. 
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'A 45. ábra derékszögű hiperbolájának egyenlete (szümptómája): 

a2=x2—y2. 

Ez az ábra jelöléseivel: 

OA2=OK2-KP2=OK-KD-KPFK= 

=z2(tOKD — tFKp) = 2t0FPD = 2tOCPB, 

azaz OA2=20B • BP vagy OB • BP= tOAE. 

Mivel az OAE háromszög területe állandó tOAE ~ 2 \ 
azért ha 

a derékszögű hiperbola tetszőleges P pontjából párhuzamost hú
zunk a P ponthoz közelebbi aszimptotával, akkor az ábra szerinti 
OCPB téglalap területe minden P pontra nézve állandó, éspedig 
éppen az OAE egyenlő szárú derékszögű háromszög területe. 

Ennyi tudás mellett - és ezek csak a fennmaradt emlékek - hi
hető, hogy MENAIKHMOSZ észrevette a kockakettőzésnek a kúpsze
letekkel való megoldási lehetőségét, amelyet mi szintén mai jelölé
seinkkel követünk. Idézzük emlékezetünkbe, hogy HIPPOKRATÉSZ 
szerint az a élű kocka kettőzésének megoldását adja az 

a : x=x :y=y : 2a 

összetett aránypár x tagja. Az aránypárlánc felbontása két feltételt 
szolgáltat: 

xy=2a2 és x2—ay. 

Az egyik hiperbola, a másik parabola szümptómája. A kétszeres 
térfogatú kocka élét adja az az x érték, amely az j-nal együtt ki
elégíti a fenti két egyenletet, tehát a 46. ábrán szemléltetett hiper
bola és parabola metszéspontjának az x abszcisszája. 

Természetesen ugyanígy megoldást szolgáltat a Hippokratész-
féle aránypárból származó 

x2— ay és y2=2ax 

egyenletű parabolák P metszéspontjának abszcisszája is. 
Megjegyezzük, hogy MENAIKHMOSZ mint csillagász szintén meg

örökítette nevét azzal is, hogy a később szóba kerülő EUDOXOSZ-
nak, volt mesterének bolygóelméletét tökéletesítette. 

45. ábra 

46. ábra 
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ARKHÜTASZ (i. e. 428?-365) 

A taraszi ARKHÜTASZ a kockakettőzés megoldására adott egy káp
rázatos térbeli szerkesztést. A dél-itáliai dór gyarmatvárosban Ta-
raszban (Tarentum, ma Taranto) született. Tekintélyes államférfi 
volt, városának 7 éven át legyőzhetetlen hadvezére, feltaláló, fizikus 
és matematikus, a püthagoreusok utolsó nagy képviselője. Amikor 
Krotónt, a püthagoreusok centrumát Szübarisz feldúlta, akkor a 
püthagoreusok közül is sokan vesztették életüket. A vérfürdőből 
megmenekültek néhánya Tarentumban kötött ki. Itt történt, hogy 
a püthagoreus PHILOLAOSZ, SZÓKRATÉSZ kortársa elsőként írta meg 
a püthagoreusok tanait és eredményeit, hogy a műért befolyó pénz 
pótolja a szövetség elveszett vagyonát. Maga PHILOLAOSZ filozófiá
val, harmóniaelmélettel és a bolygók elméletével foglalkozott. En
nek a PHiLOLAOSznak volt tanítványa ARKHÜTASZ. PLATÓN nem-

Arkhütasz c s a ^ ismerőse volt ARKHÜTASznak, hanem igen jó barátja is. CARL 
B. BOYER matematikatörténész némi iróniával jegyzi meg, hogy 
ARKHÜTASznak legnagyobb matematikai érdeme volt PLATÓN éle
tének megmentése. PLATÓNÍ ugyanis i. e. 390 táján fogva tartotta 
DIONÜSZIOSZ, Szürakusza türannosza, és ki akarta végeztetni. 
PLATÓN életét ARKHÜTASZ közbenjárása mentette meg. Való igaz, 
hogy bár PLATÓN nem volt matematikus, de Athénban a matemati
ka tekintélye főleg neki köszönhető, tehát ilyen módon csakugyan 
elősegítette a matematika fejlődését. PLATÓN matematikai ismere
teit, amelyeket az Állam című művében a vezetők számára kötele
zően írt elő, ARKHÜTAsztól nyerte. Ezektől eltekintve, ARKHÜTASZ 
maga is eredményesen művelte a matematikát. Ezt tanúsítja, hogy 
EUKLEIDÉSZ nagy művében: a Sztoiktieiábzn. (Elemek) az egész 
VIII. könyvet ARKHÜTASZ munkássága tölti ki, sőt EuKLEiDÉsznek 
a Katatomé Kanónosz {A kanon metszete; kanon volt a mo-
nokhord görög neve) címen ismert művének anyaga is jórészt 
ARKHÜTAsztól származik. 

Az Elemek VIII. könyvében főként arról van szó, hogy két adott 
szám közé hogyan lehet egy, két, több számot iktatni úgy, hogy 

^ azok folytonos aránypárláncot (tehát mértani sorozatot) alkossa
nak. (Például: ha az a és b számok közötti két ilyen szám x és y, 
akkor: a : x=x :y=y : b.) A Katatomé Kanónosz tárgya pedig 
a zeneelméletre alapozott számelmélet. A hangtan révén valószínű
leg ARKHÜTASZ volt az első, aki a mechanikát matematikai alapon 
tárgyalta. Sejtette, hogy a húr hangmagassága függ a húr rezgési 
sebességétől. Az az állítása viszont hamis, hogy a magasabb hangok 
nagyobb sebességgel terjednek, mint a mélyek. 

Általában nehezen és körülményesen fogalmazott. Főként éppen 
a hibáiból lehet arra következtetni, hogy EUKLEIDÉSZ műveiben a 

Démokritosz fent jelzett részek tőle valók. Hangsúlyozta a matematika szerepét 
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az oktatásban. Talán neki, vagy igazabban: neki is köszönhető, 
hogy a matematika ma is nagy szerepet játszik az iskolai tanítás
ban. A matematikát négy tárgykörre bontotta. Matematikai kvad-
riviuma a következő részekre tagolódik: aritmetika (számok a 
nyugalom esetén), geometria (kiterjedések a nyugalom esetén), ze
ne (számok a mozgásban) és csillagászat (kiterjedés a mozgásban). 
Ehhez a négyeshez csatlakozott később az iskolai oktatásban még 
három tárgykör, a trivium: a grammatika, retorika és dialektika. 
Ezek együtt képezték az ún. hét szabad mesterséget, amely hosszú 
időkre rögzítette az iskolai tananyagot. Megemlítjük még, hogy 
mechanikai találmányai: a kereplő és a repülő fagalamb főleg a 
gyermekek szórakoztatására születtek. 

Ismerjük meg végül a szerkesztésnek azt a gyöngyszemét, amely 
egyedül is megörökítette volna a nevét. HIPPOKRATÉSZ nyomán 
tudta, hogy a kockakettőzéshez az adott a szakasz esetén azt az x 
szakaszt kell megtalálnia, amely kielégíti az 

a : x=x : y=y : 2a 

folytonos összetett aránypárt. Erre a következő, valóban bámula
tos térbeli szerkesztést eszelte ki. Az ismertetést egy cseppnyit álta
lánosabban mutatjuk be. A hippokratészi aránypár helyett vegyük 
az 

a:x=x:y=y:b 

aránypárt, amelyben a b=2a esetén nyerjük a kockakettőzés felté
telét, így tehát adott a-hoz és b-hez keressük az x szakaszt. A szer
kesztés menetét követhetjük a 47. ábrán. A b átmérőjű ACDB kör 
fölé építsünk egyenes hengert. Az A pontból az alapkörre mérjük 
fel húrként az a távolságot (AB=a), és ennek az egyenesét messük 
el a kör D pontbeli érintőjével. Nyerjük az ADP derékszögű há
romszöget. Rajzoljuk meg ezután az AD átmérőjű, az alapkör sík
jára merőleges ADS félkört. Az eddig elkészült rajzot tekintsük 
alaphelyzetnek. Képzeljük el most, hogy az ADP háromszög for
gást végez az AD tengely körül. Ekkor az AP egyenese súrolja az 
A csúcsú egyenes körkúp palástját. Ezen a paláston a B pont leírja 
a BMC félkört, valamint az AP egyenes és a körhenger palástjának 
mozgó metszéspontja leír valamilyen görbét, amely az ábrán nincs 
feltüntetve. Képzeljük el még azt a mozgást, amelyet az ASD fél
kör végez, miközben forog az AR tengely körül. E félkör íve szin
tén minden pillanatban metszi a hengerpalástot (csak negyed for
dulat kell). Ezen metszéspontok összessége szintén alkot a paláston 
egy görbét. A mozgó AP egyenes által rajzolt görbe és az ASD fél
kör által leírt görbe valahol a hengerpaláston metszik egymást. 
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Ez a közös pont legyen a hengerpalást K pontja. A forgó ASD fél
kört állítsuk meg abban a pillanatban, amikor éppen a K ponton 
megy át : AKD'. A mozgó ADP háromszöget is rögzítsük abban a 
helyzetében, amelyben a forgó AP szakasz a K ponton halad át : 
ADP'. Bocsássunk meró'legest az alapkör síkjára a K pontból. Ez 
az alapkört a J pontban metszi. Az AJ szakasz a BC-X a T pontban 
metszi, az AP' szakasz pedig a CMB félkört az M pontban. Raj
zoljuk meg végül a KD', a JM és az MT szakaszokat. Mivel a 
CMB és az AKD' félkörök síkja merőleges az alapsíkra, azért a 
két félkörlap közös szakasza {MT) is meró'leges az alapsíkra, és 
természetesen az alapsík CB szakaszára is. A CMB derékszögű 
háromszögből: 

MT2=CTTB, mert MT2, illetve a CTTB a T pontnak az 
alapkörre vonatkozó hatványa. Viszont, ugyanez okból: 

CT-TB=AT-TJ, 

ezért MT2=ATTJ. Mivel MT merőleges AJ-re, ezért kell, hogy 
az AMJ háromszög is derékszögű legyen. Ebből következik, hogy 
MJ párhuzamos KD'-sel. Ekkor azonban az AJM, az AKJ és az 
AD'K háromszögek páronként hasonlók, tehát: 

AM: AJ= AJ : AK= AK : AD'. 

Vegyük számításba, hogy AD'=b, AM=a, és jelöljük AJ-t x-szel 
és AK-X y-nal, akkor: 

a : x=x : y=y : b. 

h 
Ha tehát az adott kocka éle a hosszúságú, akkor a —szór nagyobb 

a 
térfogatú kocka éle x hosszúságú. Ha b=2a, akkor x éppen a két
szeres köbtartalmú kocka éle. 

Szépen követhető e szerkesztés koordinátageometriai eljárással 
is. A 48. ábrán az{x;y;z) derékszögű koordináta-rendszerben az 
origótól a távolságra tüntessük fel az A(a; 0; 0) pontot. Ez legyen 
a középpontja két a sugarú körnek. Ezek közül a k{ síkja az (x; z) 
sík, a k2-é pedig az (x;y) sík. A kx körre építsünk egyenes hengert, 
a k2 kört pedig forgassuk az origó körül úgy, hogy síkja mindig 
merőleges maradjon az (x;z) síkra. A k2 ekkor leír egy tórusz-

felületet. A B U ; 0; 0 pont legyen a centruma egy olyan r = ^ r — 

sugarú körnek, amelynek síkja párhuzamos az (y; z) síkkal. Ehhez 
a körhöz illesszünk egy origó csúcsú egyenes körkúpot úgy, hogy 
alkotói az r sugarú kör pontjain menjenek át. 
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Az elképzelt három felület egyenlete: 

A hengeré: x2+z2=2ax, 

a kúpé: . y2+z2=3x2, 

a tóruszé: (x2+y2+z2)2=Aa\x2+z2). 

E három felületnek van közös pontja, az origót nem számítva négy 
darab. Számítsuk ki, hogy egy ilyen pont y koordinátájának a talp
pontja milyen messze van az origótól. A közös pont y koordinátá
jának talppontja az origótól r= / x 2 + z2 távolságra van. Határoz
zuk meg tehát ezt a távolságot az 

x2+z2—2ax 
y2+z2=3x2 • 

x2+y2+z2=2aYx2+z2 

egyenletrendszerből. írjuk be az x2+z2 helyébe a r2 jelölést, így 

t2=2ax' 
y2+t2=4x2 

y2+t2=2at. 

A második és harmadik egyenlet szerint: 

4x2=2at ) 
viszont | 

t2=2ax,} 
tehát 

3 _ 
r 3 =2a 3 , illetve t=d]/2, 

ami éppen a szerkesztés szerinti x-szel jelölt éle a 2a3 térfogatú koc
kának. 

Szebb a koordinátageometriai megoldás, ha a kúpot meghatá
rozó kör centrumának is az A(a; 0; 0) pontot vesszük, és a kör su
garát a-nak. E kör most is párhuzamos az (y; z) síkkal. Az ezzel 
a körrel definiált, origó csúcsú kúp derékszögű. így az eló'bbi hen
ger- és tóruszegyenlethez a kúpnak az 

y2+z2=x2 

egyenlete társul. Keressük meg az x értékét! 
Érdemes megint az x2+z2 helyébe például A;2-et írni. Ekkor 

egyenletrendszerünk: 

k2=2ax 
y2+k2=2x2 

y2+k2=2ak 
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Ebből: 

és 
x2=ak\ 

2ax=k2 I 

A 

50. ábra 

Most tehát az x értéke szolgáltatja az x—aÍ2 értéket (ha x^O). 
Mindkét megoldásban a fennálló szimmetriaviszonyok miatt ered
ményünket bármely közös pontra vonatkoztathatjuk. 

ARKHÜTÁsszal kapcsolatban megemlítünk még egy ötletes fel
adatot: Átdarabolandó egy a, b oldalú téglalap négyzetté! ARKHÜ-
TASZ megoldása a 49. ábrán szemlélhető. A keresendő négyzetnek 
a Yab oldalát meg tudta szerkeszteni. A Yab távolsággal a B pont
ból elmetszette a téglalap szemközti, hosszabbik oldalát. A met
széspont K. Ezután a BK szakaszra a C pontból merőlegest állított: 
CL. Belátható, hogy ha az (1) négyszöget (l')-be toljuk, és a (3) 
háromszöget a (3')-be, akkor ezek a helyben maradt (2) három
szöggel az LFGC négyzetet alkotják. Ehhez azt kell igazolnunk, 
hogy az LC merőleges hossza is Yab. Mivel a BLC háromszög 
hasonló a KAB háromszöghöz (a és /J merőleges szárú hegyes
szögek), azért: 

CL : CB=AB: BK, és innen CL- • ^=Ya-b. 
Yab 

51. ábra 

A megoldás ötletét a négyzetkettőzés ábrája adhatta. (Adott 
négyzethez szerkesztendő kétszer akkora területű négyzet.) Az 
50. ábráról leolvasható, hogy az ABCD négyzet átdarabolásából 
miként nyerhető az EFGH téglalap, és fordítva: az EFGH tégla
lapból az eredetivel egybevágó CFKG négyzet. 

ARKHÜTASZ átdarabolási eljárásával kaphatunk az a, b oldalú 
téglalapból olyan c oldalú téglalapot, amelynél c nagyobb a kiseb
bik a oldalnál, de kisebb a téglalap átlójánál. Egy ilyen átdarabolást 
szemléltet az 51. ábra. Ezen a (2) és (3) háromszögek hasonlósága 

miatt x : b=a : c, tehát az új téglalap x oldala x=— . 
c 

ARKHÜTASZ igazolta azt a tételt-amelyet a püthagoreusokról szó
ló fejezetben ismertettünk -, hogy a kn és a k{n+1) számok közötti 
mértani középarányos „arrhéton", ki nem mondható, vagyis nem 
szám és nem is arány. 
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ARKHIMÉDÉSZ, ERATOSZTHENÉSZ ÉS APOLLÓNIOSZ 
MEGOLDÁSAI 

A szürakuszai ARKHIMÉDÉSZ (i. e. 2877-212) a szögharmadolást és 
a körnégyszögesítést az általa feltalált arkhimédészi spirálissal ol
dotta meg. Ezt a görbét két egyenletes mozgás együttesével hatá
rozta meg. Miközben az 52. ábrán az OX félegyenes állandó co 
szögsebességgel forog az O pont körül (a rajzon pozitív irányban), 
azalatt a forgó félegyenesen egy, az O-ból induló pont állandó 
v sebességgel távolodjék a forgásponttól. Ez a pont írja le az 
arkhimédészi spirálist. Ha / idő alatt a félegyenes szögelfordulása 
<p, és közben a pont a forgó félegyenesen megtett r—OP utat, ak
kor 

q>=cot 
és 

r=vt 

r v 
a görbe paraméteres egyenletrendszere. Ebből - = — = a = á l l a n d ó , 
így a görbe polárkoordinátás egyenlete: 

r=a<p. 

Az elforgás szöge tehát arányos az r rádiuszvektorral. Eszerint a 
tetszőleges a szöget a görbe segítségével úgy oszthatjuk n egyenlő 
részre, hogy az a szög OA szára által kimetszett A ponthoz tartozó 
OA—r szakaszt n egyenlő részre osztjuk (53. ábra), azután az 
O centrumból az osztópontokon át köríveket rajzolunk úgy, hogy 
ezek a spirálist elmetsszék. Az így nyert szomszédos metszéspon
tok rádiuszvektorai éppen az a szög n-ed részét határolják. 

ARKHIMÉDÉSZ a spirális érintőjének a vizsgálatával jött rá, hogy 
a görbe a körnégyszögesítésre is felhasználható. Ez a vizsgálat 
a mai jelöléseket használva és leegyszerűsítve az 54. ábrán kísér
hető végig. (Lásd az ARKHIMÉDÉSZ címszónál is!) Legyen a P pont
hoz tartozó érintő e. Az ÖP rádiusz vektorra az O pontban rajzol
junk merőlegest. Ez metszi az érintőt a T pontban. Határozzuk 
meg az OT távolságot! E célból a P ponthoz tartozó tp szöget 
növeljük meg egy kicsiny zlqp-vel, eközben az r rádiusz is megnő 
Ar-rel, amelyet az új OQ rádiuszvektorból vág ki az O középpontú 
és OP sugarú kör. így keletkezett a QRP háromszög, amelynek 

oldalai Ar, QP és RP. Ez a derékszögű háromszög annál inkább 
tekinthető egyenes szakaszokkal határolt és az OPT-hez hasonló 
háromszögnek, minél kisebb a Aq> szög. Igen kis Aq> esetén tehát: 

Ar:PR=r:OT 

vagy mivel PR=rAcp, azért 0T= 
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Viszont a görbe egyenlete szerint: 

r=a<p 

r+Ar—a{cp-\-Acp) 

Ar= aAtp. 

r2 

OT=—=rw. 
a 

Eredményünk szerint az OT szakasz éppen a PV körív hossza. 
(Az eredeti gondolatmenetet lásd a oldalon!) 

Ha tehát az r=a<p spirális a rendelkezésünkre áll, akkor kivá-

laszthatjuk a görbének a <p=—höz tartozó P pontját és a P pont

beli érintőt. Ez az érintő az OX (a rádiuszvektorra merőleges) 

egyenesből éppen az r sugarú körvonal negyedrészét, vagyis az 

—x— darabot vágja ki (55. ábra). Ebből már n, tehát az rht terü

letű háromszög, illetve négyszög megszerkeszthető. 
ARKHiMÉDÉsznél bukkan fel először az 56. ábrán látható szög

harmadoló szerkesztés is. A harmadolandó a szög O csúcsából 
mint centrumból rajzoljuk meg a tetszőleges r sugarú ABC félkört. 
Ezután jelöljünk ki egy vonalzón r távolságot, és helyezzük el a 
vonalzót úgy, hogy a rajta kijelölt r távolság a félkörív és az OA 
szögszár meghosszabbítása közé kerüljön, tehát ED=r legyen és 
az ED egyenese menjen át a B ponton. Ekkor az ábráról leolvasha
tó, hogy az EOB háromszögnek a BOA külső szöge: a=3/3. A le
írt szerkesztési módot, a kijelölt szakasszal ellátott vonalzó ily mó
don való használatát, vagyis a neuszisz szerkesztést már láttuk 
HiPPOKRATÉsznál is, a 104. oldalon. 

Igen érdekes, mechanikus megoldást adott a kockakettőzésre 
ERATOSZTHENÉSZ (i. e. 2767-196?), az alexandriai könyvtár igaz
gatója, ARKHIMÉDÉSZ kortársa és barátja. Megoldását olyan nagy
ra becsülte, hogy Alexandriában a Ptolemaiosz-templomban már
ványtáblán örökítette meg versben és prózában. A verset magyar 
fordításban közöljük úgy, ahogy az VAN DER WAERDEN : Egy tudo
mány ébredése című könyvében is fellelhető: 

Hogyha, barátom, kis kockát kettőzni akarnál, 
Vagy testet szabni más alakúra kívánsz, 

Megteheted: kunyhód palotává nő, a medence 
több vizet őrizhet, több gabonát a verem. 

Itt e vonalzópár; eközé a középvonalaknak 
kell beszorulniuk, ám érjenek össze felül. 

így: 
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Nem kell Arkhütasz bonyolult félhengere néked, 
hagyj te Menaikhmosznak metszeni kúpokat el; 

Nincs jó Eudoxosz hajlott görbéire szükség: 
mást szemed itt nem lát, mint egyenes vonalat. 

Mert a középvonalat táblácskám ezrivel ontja, 
állítsd csak be előbb a rövidebb egyenest. 

Most, Ptolemaiosz, örülj: te fiadnak ajándokot adsz, mely 
kedves a Múzsáknak és a királyok előtt. 

Add, oh Zeusz, a fiú hogy majdan atyja kezéből 
kormánypálcáját egykoron így vegye át. 

S hogyha talán kérded, hogy e táblát fel ki ajánlá: 
Én, ki Kürénéből jöttem: Eratoszthenész. 

(A versből kiderül, hogy EuDOXosznak is volt a kockakettőzésre 
megoldása, ez azonban elveszett.) A márványtábla fölött állt ERA
TOSZTHENÉSZ készülékének bronzmodellje, amelynek vázlatát az 
57. ábrán látjuk. Az OA rögzített vonalzóhoz az O pontban csuk
lósan csatlakozik az OB forgatható vonalzó. A rögzített vonalzón 
három, egybevágó téglalap alakú vékony lap tologatható (egymás 
mögé is). Az a élű kocka kettőzéséhez a forgó OB vonalzót és a 
lapocskákat úgy kell beállítanunk, ahogyan azt rajzunk mutatja, 
tehát legyen AB—2a és GH=a, valamint a lapokon megrajzolt át
lóknak az előző lap élével való metszéspontjai (F és D) essenek a 
B és H pontokkal egyazon egyenesbe. Ekkor a hasonlóháromszög
sorozatok miatt: 

2a : y=BC : DE=y : x=DE: FG= x : a, 
azaz 

2a : y=y : x=x : a, 

ami pedig a HiPPOKRATÉsz-féle összetett aránypár, és így - amint 
ezt már többször láttuk - a 2a3 térfogatú kocka éle éppen x. A ké
szülék tehát valóban alkalmas arra, hogy az a és 2a szakaszok közé 
beiktasson „két mértani középarányost folytonos arányban". 
Könnyen belátható azonban, hogy ennél többet is „tud". A csúsz
tatható lapocskák számának növelésével két adott a és b szakasz 
közé tetszőleges számú mértani közép illeszthető folytonos arány
ban, vagy amint ma mondanánk, az a és a b számok közé tetszőle
ges számú elemet iktathatunk be úgy, hogy azok a megadott ű-val 
és fc-vel mértani sorozat egymás utáni elemeit alkossák. Mint ERA
TOSZTHENÉSZ írja: a mértani „középvonalat táblácskám ezrivel 
ontja"! 

A szmürnai THEÓN (i. sz. 125 körül) tudósít bennünket ERATOSZ
THENÉSZ Piatónikosz című dialógusáról, amelyben PLATÓN szintén 
ismertet egy kockakettőző készüléket. Ennek feltalálását EUTOKIOSZ 
tévesen magának PLATÓNnak tulajdonította, pedig a dialógusban 
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PLATÓN éppen azt fejtette ki, hogy akik a problémát mechanikai 
szerkezetekkel akarják megoldani, azok a geometriát lealacsonyít
ják az érzéki világhoz, és ezzel megfosztják értékétől. Eközben 
mintegy példaképpen hozza fel, hogy ilyen készüléket nem is nehéz 
gyártani, hiszen ő, aki nem matematikus, szintén képes ilyet szer
keszteni. A Piatónikosz PLATÓNJának készülékét az 58. ábra váz
lata alapján az 59. ábra mutatja. Az ABC derékszögű háromszög 
magassága x, és a BGD derékszögű háromszögé y. így: 

a : x=x :y—y : 2a, 

tehát x3=2a3. Magát a szerkezetet az 59. ábrán láthatjuk. Az EFGH 
derékszögű keretben be lehet állítani a KLMN keretet csúsztatás
sal és elforgatással úgy, hogy az előre megrajzolt, egymásra merő
leges tengelyekhez képest az ábra mutatta helyzet jöjjön létre. Ek
kor a megoldásul szolgáló x érték leolvasható, illetve lemérhető. 

Maga PLATÓN egy ilyen készülék elkészítését - mint minden kéz
művesmunkát is - roppant lealacsonyítónak találta volna. Még a 
Piatónikosz Platón-alakja is csak elrettentő példának szánta azok 
számára, akik a geometriai feladatokat nem logikai, hanem mecha
nikai úton akarták megoldani. Persze, ha szigorúan vesszük, akkor 
akár HIPPIASZ, akár ARKHÜTASZ vagy ARKHIMÉDÉSZ megoldásában 
felfedezhető a mozgás, ha máshol nem, akkor a segítségül hívott 
új görbék definiálásában. A geometriai szerkesztéstől a mozgás 
nem választható el. 

A Piatónikoszban leírt kockaduplázó szerkesztést PLATÓNnak 
tulajdonítani valóban nem fér össze a nagy filozófusnak a mecha
nikai megoldásról vallott nézeteivel. Ellentmondásnak látszik azon
ban azis,hogy a Piatónikosz PLATÓNJának ERATOSZTHENÉSZ adta a 
szájába - mégpedig helyeslően - a kézműves eljárás elítélését, és 
mégis ő, a dialógus szerzője, annyira büszke volt a „középvonala
kat ezrével ontó lapocskáira", hogy templomi emlékműben örökí
tette meg találmányát. Ehhez még hozzátartozik az is, hogy vég
eredményben a Piatónikosz PLATÓNJának a keretvonalzóit is ERA
TOSZTHENÉSZ találta fel - persze elvei fenntartásával. 

A pergéi APOLLÓNIOSZ (i. e. 2607-190?) a kockakettőzésre adott 
egy tetszetős szerkesztést, amit a 60. ábra mutat. Az a és 2a oldalú 
ABCD téglalap két átlójának a metszéspontja O. Hosszabbítsuk 
meg az AB és AD oldalakat a B, illetve a D csúcsokon túl. Ezeken 
jelöljük ki az E, illetve az F pontokat úgy, hogy egyenlő távol le
gyenek az O-tól, és az EF egyenes menjen át a C ponton is. Jelöljük 
a BE szakaszt x, az FD-t y betűvel. Ekkor a megfelelő hasonló
háromszög-párokból két aránypár írható fel: 

Mivel az EBC háromszög hasonló a CDF háromszöghöz, azért 
a : x=y : 2a. 
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Az EBC és iL4Fhasonló háromszögekből pedig (y+a): (x+ 2á)= 
= a : x. 

Az OE— OF egyenlőség miatt 

(x+a)2+ - = l v + 2 +a2, 

vagyis 
x2+2ax=y2+ay, 

azaz 
x(x+2a)=y(y+a), 

tehát 
(y+a) :(x+2á)=x:y. 

A három aránypár szerint: a : x= x : y=y : 2a. 
A kétszeres térfogatú kocka éle tehát az x=BE szakasz. 

A BIZÁNCI PHILÓN (i. e. III. század) 

Inkább fizikus, mechanikus és feltaláló volt, mintsem matematikus. 
Az alexandriai HÉRÓN (I. század) említi az automata színházról 
szóló könyvét. EUTOKIOSZ tud egy, a kockakettőzést tárgyaló ta
nulmányáról. Lehetséges, hogy ő találta fel a bronz hajítógépet, 
bár némelyek ezt az érdemet KTÉszmiosznak (i. e. III. század) tu
lajdonítják. PHILÓN kilencrészes nagy művéből: a Szüntaxisz tesz 
mekhanikészből (Mechanikai gyűjtemény) megmaradt a negyedik, 
ötödik, hetedik és nyolcadik könyv. Az első kísérletező fizikusok 
közé tartozik. Felfedezte, hogy a levegő hő hatására kiterjed. Ezen 
az alapon kezdetleges léghőmérőt is készített - GALILEI előtt 
1300 évvel. Tapasztalta, hogy zárt térben az égés elhasználja a le
vegőt - LAVOisiER-t 1500 évvel megelőzve. Töredékesen fennma
radt munkájában szerepel magyarázat nélkül a kockakettőzés szer
kesztéses megoldása, amelyet az athéni EUTOKIOSZ beszámolója 
alapján ismertetünk. 

Rajzoljunk a és 2a befogókkal derékszögű háromszöget (61. áb
ra), és egészítsük ki téglalappá: ABCD. Az AB oldalt hosszabbít-
suk meg A felé, a BC oldalt pedig a C ponton túl. Ezután tüntessük 
fel az AC oldal Thalész-körét. Ez átmegy a D ponton is. Vonalzón
kat a D ponthoz illesztve forgassuk abba a helyzetbe, amelyben 
ED=FG. 

Ekkor: 
EFED=GDGF 

és 
EF- ED=EB-EA=(x+ 2á)x, 

valamint 
GD • GF= GB • GC=(y+a)y. 
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-

így 
(x+2a)x=(y+a)y 

vagy 
(y+a):(x+2a) = x:y. 

A megfelelő hasonló háromszögekből viszont 

(y+a): (x+2a)=a : x 
és 

(y+a) :(x+2a)=y:2a. 

A három utolsó aránypárból következik a jól ismert Hippokra-
tész-féle összetett folytonos arány: 

a : x=x : y=y : 2a. 

Tehát az a élű kocka térfogatánál kétszer nagyobb térfogatú az 
x élű kocka. 

NIKOMÉDÉSZ (i. e. III. század) 

NiKOMÉDÉszt a kockakettőzés új görbe felfedezésére ösztönözte. 
Ez az új görbe, a konhoisz, a későbbi matematikusoknak is ked
velt kutatási tárgya volt (VIÉTE, DESCARTES, FERMAT, ROBERVAL, 
HUYGENS, NEWTON). NIKOMÉDÉSZ valószínűleg alexandriai mate
matikus volt. 

Kockakettőzési szerkesztésének kiindulása hasonlít PmLÓNéra. 
Ő is az a és 2a oldalú téglalapból indult ki, a 62. ábra szerint. 
Az ABCD téglalap BC oldalát mindkét irányban meghosszabbítot
ta, az AB oldalt pedig csak az A pont felé. A BC oldal egyenesére 
a B oldalán rámérte az a szakaszt: BE. Az ED szakasz az AB ol
dalt felezi az F pontban. Ezután a BC oldal fölé szabályos három
szöget szerkesztett: ez a BCG háromszög. Ennek a BC oldalhoz 
tartozó magassága m. Most az EG szakasszal párhuzamost húzott 
a C pontból: CH. Ekkor következett a szerkesztés nemeuklideszi 
mozzanata: egy olyan vonalzóval, amely kijelölte az a távolságot, 
a G ponton átmenő egyenest rajzolta meg úgy, hogy annak a CH 
és BC egyenesek közötti darabja éppen a legyen (neuszisz szerkesz
tés), így nyerte a J pontot. Végül a JD szakasz egyenese kimet
szette az AB egyenesből a K pontot. 

A KAD és KBJ, valamint a DCJ és KBJ hasonlóháromszög
párokból leolvasható, hogy 

(y+a): (x+2a)=a : x (1) 
és 

(y+a):(x+2a)=y:2a. (2) 
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A hitvesét megölő gallus 
(i. e. III. sz.) 

Vegyük most tekintetbe, hogy a GJE szög párhuzamos szelői miatt : 

a : HG=y : 2a. 

Ezt összehasonlítva az a : x—y : 2a aránypárral, ami pedig az (1) 
és (2) alapján felírható, következik, hogy HG=x. Továbbá: az 
LGJ és az LGC derékszögű háromszögekből: 

m1=a2-\^ 
és 

tehát (a+x)2-\y+ •Í-HT 
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A kijelölt műveletek elvégzése után: 

2ax+x2-(y2+ay)=0, 
és ebből 

x(x+2a)=y(y+a), 
vagyis 

(y+a):(x+2a)=x:y. (3) 

Az (1), (2) és (3) egyenlőségek szerint: 

a : x=x :y=y : 2a. 
Eljutottunk tehát a hippokratészi aránypárban a megoldást je

lentő x szakaszhoz. Természetesen a szerkesztés a felesleges moz
zanatok elhagyásával egyszerűsíthető. 

Eddig ez nem több, mint PHILÓN megoldása, sőt az övé egysze
rűbb. NIKOMÉDÉSZ azonban megtetézte mindezt azzal, hogy felta
lálta a megoldásban szereplő neuszisz szerkesztést lehetővé tevő 
konhoiszgörbét (kagylógörbét). Ezt a következőképpen definiálta: 
Legyen adott tengelyként a t egyenes és tőle p távolságra a P pó
lus. Rajzoljuk meg a. P pont sugársorának azon egyeneseit, ame
lyek a t tengelyt metszik. Ezekre az egyenesekre mérjük fel az adott 
a távolságot a tengelytől, a pólussal ellenkező irányban. Az így 
nyert pontok összessége a konhoisz vagy konhoid (63. ábra). 

Nem nehéz észrevenni, hogy a 62. ábra szerkesztési vázlatán a 
G pont a konhoisz pólusának, a CH egyenes a konhoisz tengelyé
nek, és végül az a szakasz a görbe állandójának felel meg. Az így 
meghatározott konhoisz az CB egyenesnek éppen a megfelelő J 
pontját metszi ki, ami egyszersmind a GH= x szakaszt is meghatá
rozza. 

(Zárójelben jegyzem meg, hogy a konhoisz meghatározását ki
terjeszthetjük azokra a pontokra is, amelyek a P sugársorának 
egyenesein a pólus felé eső oldalon vannak, a tengelytől mérve az 
a távolságot. Ekkor három eset lehetséges. Azt az esetet, amelynél 
a<p, mutatja a 64. ábra. A következő ábrán a=p. Ha pedig a>/>, 
akkor a görbe „alsó" ágán hurok képződik a 66. ábrán szemlélhető 
módon. A szerkesztéshez persze csak NIKOMÉDÉSZ „egyágú" 
konhoisza kell.) 

NIKOMÉDÉSZ észrevette még azt is, hogy görbéje a szögharma
dolásra is felhasználható. Tekintsük meg ugyanis a 67. ábrát. Ezen 
a harmadolandó szöget jelöltük a-val. E szög c szárára a szög 
csúcsától mérjünk fel egy tetszőleges a távolságot. Az így nyert 
P pontból állítsunk merőlegest a b szárra: PB, valamint húzzunk 
párhuzamost a 6-vel. Egy vonalzóval, amelyen kijelöltünk 2a tá
volságot, rajzoljuk meg az O pontból kiinduló félegyenest úgy, 
hogy annak QR szakasza éppen 2a legyen. Ha a PQR derékszögű 
háromszög átfogóját az S pont felezi, akkor QS=SR=SP=OP. 
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67. ábra 

A b száron levő /3 szögből elindulva az ábráról leolvashatjuk, hogy 
a=3/3. Ha a konhoisz pólusául az a szög O csúcsát, tengelyéül 
a PB egyenest és állandójául a 2a szakaszt választjuk, akkor a 
konhoisz a b szárral párhuzamos PR félegyenesből kimetszi a kí
vánt R pontot, amely meghatározza a /?=^ szöget. 

NIKOMÉDÉSZ gyakorlati érzékére vall, hogy még eszközt is ké
szített a konhoisz megrajzolásához, ami pedig a kézművességet le
becsülő korban a tudósoknál nagy ritkaság. Ez a konhoiszkörző 
két részből állt. A 68. ábra T alakú ABC vonalzójának mindkét 
szárában rést vágott, amelyben a P és a Q csavarok mozoghattak: 
a P „függőlegesen", a Q „vízszintesen". A T vonalzóra feküdt a 
GH egyenes vonalzó, az előbbihez hasonló réssel ellátva. Válasz-
szuk a megrajzolandó konhoisz pólusának a P pontot és tengelyé
nek a szaggatott AB egyenest, állandója pedig legyen a QH sza
kasz, ahol a H pontban íróhegy van. A P csavart a T vonalzóhoz 
lehet rögzíteni úgy, hogy a GH vonalzó csúszkálhat. A Q csavart 
viszont csak a GH egyenes vonalzóhoz lehet rögzíteni, tehát ez a 
csavar az AB tengely mentén „vízszintesen" elcsúszhat. A T vonal
zórészt a mondott módon rögzítve, az egyenes vonalzónak a két 
csavarral megszabott mozgásakor a H íróhegy lerajzolja a P pó
lusú, t tengelyű, a állandójú konhoiszt. 

DIOKLÉSZ (i. e. II. század) 

A már emlegetett athéni EUTOKIOSZ adott hírt arról, hogy a fizikus 
DIOKLÉSZ is feltalált egy új görbét, amellyel a déloszi problémát 
megoldhatta. A gyújtótükrökről írt, nem nagyon színvonalas mű
vében tett tanúságot arról, hogy ügyes matematikus lehetett. Az 
általa feltalált cisszoidgörbét a következőképpen származtatta: 
A 69. ábrán látható d átmérőjű körben megrajzolt két, egymásra 
merőleges átmérőt: AB-t és CD-t. Ezután a körvonalon kijelölte 
a C ponttól egyenlő távoli G és H pontokat. Ezekből merőlegest 
állított az AB átmérőre: GF és HE. Az AH szakasz egyenese ki
metszi a GF egyeneséből a P pontot. Ez a cisszoid egy pontja. Ha 
most a G és H pontok a C ponttól indulva bejárják a kör kerületét 
úgy, hogy a GC ív mindig akkora legyen, mint a CH ív, akkor a 
velük együtt mozgó P pont leírja DIOKLÉSZ görbéjét. DIOKLÉSZ úgy 
találta, hogy a cisszoidra legjellemzőbb összefüggés, vagyis a cisz-
szoid szümptómája az AEH és AFP hasonló háromszögekből az 

AE:EH=AF:FP 

aránypár. Ha az elmondottakat az x; y derékszögű koordináta- 69. ábra 

68. ábra 
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rendszerben képzeljük el, és felhasználjuk az AB=d, AF=x, FP=y 
jelöléseket, akkor DIOKLÉSZ görbéjének szümptómája szerint: 

(d— x) : EH= x : y, ahol 0^ JC< d. 

Vegyük számításba, hogy EH= ± ÍAE~~ÉB= ± \ (d-x)x. 

Ekkor (d— x)y= ± xY(d— x)x. 

A négyzetre emelés és egyszerűsítés után: 

y\d— x)=x3, ahol 0áx<í/ , 

ami a cisszoid ma szokásos egyenlete. 
DIOKLÉSZ is észrevette, hogy EH mértani közepe .^is-nek és EB-

nek,azaz 
AE: EH= EH:EB=EH: AF. 

Ebből és a szümptómául szolgáló aránypárból következik, hogy 

AE: EH= EH : AF= AF : FP. 

Ez azt jelenti, hogy az AE és FP közé sikerült beiktatni „két 
középarányost folytonos arányban". Ha tehát kiválasztjuk a cisz-
szoidnak azt a pontját, amelyre nézve teljesülnek az 

FP=a és AE=2a 

feltételek, akkor az AF= x jelöléssel: xi=2di. 
A feltételek fenti teljesítése nem is olyan egyszerű, hiszen ekkor 

AE=d—x—2a és FP=y—a, ami pedig a görbe egyenlete szerint 
nem minden d-nél lehetséges, mert teljesülnie kell az 

a22a=(d-2a)i 

egyenletnek, ahonnan d=2a+af2. 

Ha pedig d-t, azaz a ]/2-t meg tudjuk szerkeszteni, akkor feles
leges a cisszoid! 

MUHJIADDÍN AL-MAGRIBI (1260 KÖRÜL) KOCKAKETTŐZÉSE 
ÉS BOLYAI JÁNOS (1802-1860) SZÖGHARMADOLÁSA 

Azért, hogy a híres ókori szerkesztések csokra színesebb legyen, 
és hogy az ezek iránti érdeklődés maradandó voltát érzékeltessem, 
leírom a középkori AL-MAGRIBI és a már újabb kori BOLYAI JÁNOS 
egy-egy szerkesztését. 

AL-MAGRIBI arab matematikus és csillagász, Hispánia szülötte, 
Szíriában, majd Maragában működött. Csillagászati munkáin kí
vül főleg trigonometriai eredményei említésre méltók. Kommen
tálta EUKLEIDÉSZt, APOLLÓNIOSZt, MENELAOSZt és THEODOSZIOSZt. 
A kockaduplázásra a következő szerkesztést találta ki: 

Rajzolt egy 2a és a befogójú derékszögű háromszöget a körül-
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írható körével együtt (70.. ábra). Az AB=2a oldalt meghosszabbí
totta a derékszög felőli oldalán, és úgy húzta meg a C csúcson ke
resztül a DFegyenest, hogy EF=AB legyen. Ekkor: 

EF: DE= AB : DE. 

Az EFD és BFC hasonló háromszögekből: 

EF:ED=BF:BC=AE:BC. 

Végül az ADF derékszögű háromszögből: 

EF:ED=ED:AE. 

A három aránypárból összeállítható az 

AB : DE= DE : AE= AE : BC 

folytonos, összetett arány. Ha AB=2a, DE=y, AE=x és BC=a, 
akkor alak szerint is nyertük a 

2a :y=y : x=x : a 

hippokratészi aránypárláncot. így az a élű kockáéhoz képest két
szeres köbtartalmú kocka éle: x=AE. 

A nagy matematikus kis játékaként értékelendő BOLYAI JÁNOS 
ragyogó elmeélű szögharmadolása az xy=c egyenletű, derékszögű 
hiperbola segítségével. A 71. ábrán a derékszögű koordináta-rend
szerben « a harmadolandó szög. Ennek az egyik szára metszi a 
hiperbolát a P(a; b) pontban. A P pontból mint centrumból raj
zoljunk kört 20P— 2r sugárral. Ez az a szögtartományában met
szi a hiperbolát az R(xt; yt) pontban. A rajzot az ábra szerint ki
egészítve nyerjük a 8 szöget. Teremtsünk összefüggést az a és a 8 
szögek között. A hiperbola egyenlete szerint: xlyl = ab, azonban 

xí = a+2r-cos 8 
és 

y\ = b— 2r-sin8, 
ezért 

(a+2r • cos 8)(b — 2r •^sin 8) = ab, 
vagy: 

2r(b• cos 8—a-sm8) = 4r2 sin 8• cos 8. 

Az OAP derékszögű háromszögből viszont: 

b=r sin cc és a = r c o s a . 

Ezeket behelyettesítve és 2r2-tel osztva: 

sin a-cos/?—cos a -sin 8= 2 sin/S-cos/9, 
azaz 

sin (a — 8)= sin 28. 

Ekkor a hegyesszögek tartományában: a—8=28, illetve a = 3/9. 
A 8 szög tehát éppen az a szög harmada. 

70. ábra 

71. ábra 
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AZ EUKLIDESZI SZERKESZTÉSSEL VALÓ MEGOLDHATÓSÁG 

Az ismertetett három ókori probléma szerkesztéssel való megoldá
saiban kivétel nélkül mindegyikben szerepelt nemeuklideszi lépés: 
vagy „neuszisz" szerkesztés, vagy euklideszi módon nem szerkeszt
hető görbe. Korán felvetődött az a kérdés, hogy a tárgyalt felada
tok egyáltalán megoldhatók-e euklideszi szerkesztéssel? Éppen en
nek a kutatása indított el a matematikában sokirányú fejlődést, 
és éppen ez adja meg a három feladaj jelentőségét. 

Mielőtt a szerkeszthetőség kérdésére felelnénk, fogalmazzuk meg 
pontosan, hogy mit értünk euklideszi szerkesztésen, milyen adato
kat és milyen eljárásokat szabad használnunk. A szerkesztés ada
tai : ugyanazon síkban adott pontok, egyenesek és körök. Ezekből 
kell újakat származtatni körzővel és egyélű vonalzóval, ha csupán 
az alábbi lépéseket engedjük meg: 

1. Két egyenes metszéspontjának a kijelölése. 
2. Két kör metszéspontjának a kijelölése. 
3. Egyenes és kör metszéspontjának a kijelölése. 
4. Két ponton át egyenes rajzolása. 
5. Két pont távolságának körzőnyílásba vétele és ezzel adott 

vagy már megszerkesztett pontból mint centrumból kör rajzolása. 
Nem szabad tetszőleges nyílású körzővel kört rajzolni; a kör 

sugara mindig adott vagy az adatokból megszerkeszthető távolság 
kell hogy legyen. 

A szerkesztési feladatot akkor tekintjük megoldottnak, ha meg
adtunk egy, a keresendő alakzatot előállító, véges számú lépésből 
álló általános eljárást, amely tehát valamely szerkesztési feladat 
bármilyen konkrét adatainál alkalmazható, és természetesen csak 
a felsorolt, megengedett mozzanatokból tevődik össze. 

A derékszögű koordináta-rendszerben a fenti adatok, tehát a 
pont, az egyenes és a kör, számokkal jellemezhetők: a pont két 
koordinátájával, az egyenes tengelymetszeteivel, a kör középpont
jának koordinátáival és sugarának hosszával. Ezek a számok meg
határoznak (generálnak) egy számtestet. (A számtest a számok 
olyan halmaza, amelyen értelmezve van az összeadás és a szorzás, 
mindkettő asszociatív és kommutatív, valamint elvégezhető a test 
elemei közt a kivonás és a 0-tól különböző osztóval való osztás is.) 
Ezt a legszűkebb számtestet, amely a szerkesztés adatait jellemző 
számokat tartalmazza, szokás alapszámtestnek nevezni. Jelöljük 
ezt A'-val. Tegyük fel, hogy ez éppen a racionális számok halmaza, 
vagyis a racionális számtest, és kísérjük végig a szerkesztést az 
egyes lépéseknek megfelelő koordinátageometriai számításokkal. 
Két egyenes metszéspontjának vagy két pont közös egyenesének a 
meghatározásához elegendő elsőfokú egyenletet megoldanunk, ami
hez csak a négy alapművelet szükséges. Ezek az alaptestben elvé-
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gezhetők, tehát annak kibővítésére nincsen szükség. Az egyenes és 
a kör metszéspontjának, vagy két kör metszéspontjának, valamint 
egy kör adatainak a meghatározásához már esetleg másodfokú 
egyenlet megoldása is szükséges. Az eredmény lehet irracionális 
szám is és komplex szám is. Ilyenkor a példának választott racio
nális számtestet ki kell bővítenünk, legalább a megoldott másod
fokú egyenlet gyökeivel. Ha például az egyik gyök /2 volna, akkor 
a racionális számtesthez csatoljuk (adjungáljuk) a Í2 irracionális 
számot. Azt mondjuk, hogy az eredeti racionális számtest és a Í2 
generál egy olyan számtestet, amelynek a racionális számtest rész
teste. Ezt a bővebb K{ testet a K alaptest bővítésének nevezzük, és 
K} | K-\a\ jelöljük (ÁT, a K bővítése). Kx tartalmazza tehát a racio
nális számtestet, valamint az összes a+ b^2 alakú irracionális szá
mot, ahol is a és b a K alaptest elemei. Ha pedig a másodfokú 
egyenlet megoldása komplex szám, akkor a megelőző számtesthez 
kell adjungálni a komplex gyököket. Ezek együtt most generálnak 
egy g+hi alakú komplex számokból álló olyan számtestet, amely
nél a g és h a megelőző számtest elemei. Példaképpen induljunk ki 
a valós számtestből. A valós számok az egydimenziós számegyene
sen ábrázolhatók. Bővítsük ki a valós számtestet a komplex szá
mok testévé. Ennek elemei, az a+bi alakú komplex számok már 
csak a komplex számsíkon az Ű; b koordinátájú vektoroknak fe-
leltethetők meg. Az a és b valós számok és a komplex számsík ter
mészetesen kétdimenziós. Ilyen értelemben mondhatjuk, hogy a 
komplex számok a valós számtest fölötti kétdimenziós vektorokat 
jelentik, illetve a komplex számtest a valós számtest fölött értelme
zett vektortér. A vektortér dimenzióját a neki megfelelő számtest 
fokának (rangjának) nevezzük. Ha a valós számtest résztestét va
lós számok adjungálásával bővítjük, akkor a bővítést elsőfokúnak, 
ha pedig a valós számtestet komplex szám adjungálásával bővít
jük, akkor a bővítést másodfokúnak mondjuk. Mivel a szerkeszté
si eljárásunkat kísérő koordinátageometriai számításaink közben 
kettőnél magasabb fokú egyenletet nem kell megoldanunk, azért 
az egyenletmegoldást megelőző számtestet vagy nem szükséges bő
vítenünk, vagy elsőfokú, vagy pedig másodfokú bővítést kell vég
rehajtanunk. Megjegyezzük, hogy a bővítés mindig egyenlet gyö
keinek az adjungálásával történik, azaz olyan számmal, amely va
lamelyik algebrai egyenletnek gyöke lehet, röviden: mindig algeb
rai bővítést végzünk. Ilyen bővítések során nyerjük az alaptest
ből a 

KQKtQK2QK3Q .. .gK„=L 

bővítéssorozatot, ahol minden K, az előtte levő Kt_ t-nek legfeljebb 
másodfokú bővítése, és az utolsó L bővítés már tartalmazza a meg
szerkesztendő alakzat minden jellemző számadatát. Tekintve, hogy 
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az egymás utáni bővítések során a fokszámok összeszorzódnak, 
azért a K L-re való bővítésének a fokszáma 2-nek nemnegatív, 
egész kitevős hatványa. Ez a szerkeszthetőség elegendő feltétele. 
Igazolható azonban a tétel megfordítása, azaz szükséges volta is. 

A most vázolt szerkeszthetőségi tételből következik többek közt 
az is, hogy ha a 

P(x)=x3+a2x
2+a i * + a 0 = 0 

racionális együtthatós harmadfokú egyenlet polinomja irreducibilis 
az 1, a0, ax, a2 együtthatókkal generált racionális számtest fölött 
[azaz ebben a számtestben a P(x) polinom nem bontható csupa 
elsőfokú tényező szorzatára, más szóval a P(x)=0 nem írható fel 
gyöktényezős alakban], akkor a P(x)=0 egyenlet gyökei euklideszi 
módon nem szerkeszthetők meg a 0, 1, a0, a„ a2 számokkal jel
lemzett K0 számtest segítségével. 

Tegyük fel ugyanis állításunk ellenkezőjét, azaz legyen a P(x) 
polinomnak xt egy olyan zérushelye, amely a K0 halmaz segítségé
vel megszerkeszthető. Ekkor kell, hogy a K0 halmaz első- és másod
fokú algebrai bővítései során eljussunk egy olyan K„ számtesthez, 
amely már tartalmazza a megszerkesztendő xx gyököt is. Legyen 
ez a K„ olyan számtest, hogy K„_, még nem tartalmazza x,-et, de 
K„ már igen [azaz a P(x) polinom a K„_, fölött még irreducibilis, 
de a K„ fölött már reducibilis]. Ekkor a Kn \ K„_, másodfokú bő
vítésben Xi felírható az x{ = a+bi alakban, ahol tehát x, nem ele
me A"n_,-nek, de Kn-nek eleme, és a, b a K„_i elemei. Mivel felte
vésünk szerint az x, gyöke a P(x)=0 egyenletnek, azért 

P{xi)=x\+a2x}+aixx->raQ=0 
vagy 

(a+bif + a2{a+bi)2+ ai(a+bi) + an=0. 

A műveletek elvégzése és a rendezés után: 

a3-3ab2+a2(az-bz)+axa+aQ+(3a2b-b3 + 2a2ab + alb)i=0. 

Egy komplex szám csak akkor nulla, ha mind a két koordinátája 
nulla, tehát: 

a3 — 3ab2+ a2(a2— b2) + ara+ a0— 0 
és 

3a2b -b3+2a2ab+axb=0. 

Ebből viszont az következik, hogy 

P(a-bi)=(a-biy + a2(a-bi)2+al(a-bi)+a0= 

= a3-3ab2+a2(a2-b2) + ala+a0-(3a2b-b3+2a2ab+aíb)i=0, 

azazazx2=a—ft/is gyöke a P(x) = 0 egyenletnek. A gyökök és az 
együtthatók összefüggése alapján: 



A KOCKAKETTŐZÉS, KÖRNÉGYSZÖGESÍTÉS ÉS SZÖGHARMADOLÁS 

X1 + X 2 + X 3 — — #2> 

tehát 
x3= — a2—xl—x2= — a2— a—bi— a+bi=— a2—2a, 

vagyis JC3 is eleme a K„_ ^nek. Eszerint a P(x) polinom egyik zérus-
helye a A ^ - b e n van. Ez pedig ellentmondásban van a kezdeti fel
tételünkkel. Az ellentmondás eredeti állításunkat igazolja, tehát a 

P(x)=x3+a2x
2+aiX+a0=0 

racionális együtthatójú algebrai egyenlet gyökei euklideszi módon 
általánosságban nem szerkeszthetők meg. 

A kockakettőzés esetében (az egyszerűség kedvéért) az egységnyi 
élű kockához olyan x élűt kellene szerkeszteni, amelyre nézve igaz, 
hogy: 

x3=2, illetve x 3 - 2 = 0 . 

Mivel azonban az x3—2 polinom a racionális számtest fölött irre-
ducibilis, azért az egyenlet gyökei euklideszi módon nem szerkeszt-

hetők meg, tehát az x— \2 sem. 8 

(Másként: A racionális számtestnek a j/2-vel való bővítése har
madfokú bővítés, és a 3 a 2-nek nem lehet egész kitevős hatványa.) 

A szögharmadolás szerkesztési feladatát a trigonometriából is
mert 

cos <x=4 cos j x— 3 cos 5 

képlettel írhatjuk át algebraivá, ha adottnak tekintjük az a= 

= cos a-t, és keressük az x=cos =-at. Megoldandó tehát a 

4 x 3 — 3 x — Ű = 0 

egyenlet, ahol a [— 1, +1] intervallumban a minden értéket felve
het. Az egyenlet polinomja általánosságban irreducibilis a racio
nális számtest fölött, azaz nem minden megengedett a-ra nézve 
reducibilis (bár ha például a— 1, akkor igen), azért az egyenlet gyö
kei euklideszi módon nem szerkeszthetők meg. 

A körnégyszögesítés feladata azt kívánja, hogy szerkesszünk egy 
adott r sugarú kör területével egyenlő területű négyzetet. Legyen 
e négyzet oldala: x, és az egyszerűség kedvéért r—l, ekkor meg
oldandó az 

x2=n, illetve az x2—n=0 

egyenlet. Itt a szerkeszthetőség a 71 szám természetén múlik. Csak 
a XVIII. században sikerült kimutatnia HEINRICH LAMBERT (1728-
1777) svájci származású matematikusnak és tőle függetlenül ADRIÉN 
MARIÉ LEGENDRE (1752-1833) francia matematikusnak, hogy a TC 
irracionális szám. Ekkor még megvolt a szerkeszthetőség reménye, 
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de 1882-ben FERDINÁND LINDEMANN (1852-1939) kimutatta, hogy 
n transzcendens szám, azaz olyan szám, amely semmiféle racionális 
együtthatójú algebrai egyenletnek nem lehet gyöke. Ezért a racio
nális számtestnek nincsen olyan véges számú algebrai bó'vítése, 

amely a n-t tartalmazná, és persze akkor a /n-t sem. ígyíaz euk
lideszi szerkesztés itt sem járható út. 

A NAGY GÖRÖG MATEMATIKUSOK 

A KNIDOSZI EUDOXOSZ (i. e. 4007-347?) 

A görög matematika, amelynek megalapozását az i. e. VI. század
ban THALÉSZ és PÜTHAGORASZ megkezdte, i. e. 300 táján már any-
nyi eredménnyel gazdagodott, hogy időszerűvé vált az elemeknek 
egy átfogó, rendszerező' összefoglalása. E fejlődési szakasz bizo
nyos értelmű lezárását meg is tette EUKLEIDÉSZ híres művében, a 
Szíoikheiában. Mivel EUKLEIDÉSZ forrásmunkák alapján dolgo
zott, sőt könyvében az alapul vett nagy matematikai művek sok
szor szerzőik szerint is elkülöníthetők, azért neki köszönhetjük, 
hogy véleményt alkothatunk néhány olyan matematikusról is, akik
nek írásai nem maradtak fenn. Ilyen, EUKLEIDÉSZ előtti, nagy ma
tematikus EUDOXOSZ is. Nagy valószínűséggel állíthatjuk, hogy a 
Sztoikheia V, VI. és XII. könyve nélküle nem született volna meg. 

EUDOXOSZ nemcsak matematikus, hanem korának híres orvosa, 
jelentős csillagásza is volt, akit a filozófia szintén érdekelt. Szülő
földjén, a Rodosz melletti kis Knidosz szigetén, nyomorúságos kö
rülmények között kezdte életét. Állandóan küzdve a létfenntartás 
gondjaival, kitűnő tanítványa lett a taraszi ARKHÜTASznak, majd 
később a szicíliai PmLiszTiONtól nyerte orvosi ismereteit. 23 éves 
korában Athénba költözött, illetve Athén kikötővárosába, Pireusz
ba. Itt halászatból tartotta el magát, de munkája végeztével naponta 
begyalogolt Athénba, hogy PLATÓN filozófiai előadásait hallgathas
sa. Ekkor már széles körű tudását annyira megbecsülték, hogy ba
rátai anyagi támogatásával Egyiptomba utazhatott, zsebében Spár-
ta akkori királyának, AGESZiLAOSznak ajánlólevelével. így vált le
hetővé, hogy Heliopoliszban az egyiptomi papoktól csillagászatot 
tanuljon, sőt csillagászati megfigyeléseket is végezzen. Erről a ta
nulmányútról megtérve, a görög gyarmatvilág legkeletibb részén, 
a Márvány-tenger partján épült Küszikoszban telepedett le, ahol 
iskolát alapított. Már 40 éves is elmúlt, amikor tanítványaitól övez
ve visszatért Athénba, immáron köztiszteletben álló tudósként. Itt 
felelevenítette a PLATÓNIIOZ fűződő barátságát, bár volt mesterének 
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filozófiai elveivel nem mindenben értett egyet. A köztük kialakult 
vita abból a különbségből eredt, hogy PLATÓN szerint az ideák a 
valóságos dolgok elvont, nem érzékelhető, „ideális" mintaképei, 
EUDOXOSZ pedig úgy vélte, hogy az ideák jelen vannak a valóságos 
dolgokban, tehát érzékelhetők. Éppen az ideáknak a megtapasz
talható létezőkhöz való keveredése adja meg a dolgok minőségbeli 
különbségét: valami azért szép, mert hordozza a „szépség ideá
ját" ; egy tárgyat a hozzákeveredő „piros szín ideája" tesz pirossá. 

Nézeteltéréseik ellenére a köztük levő jó viszonyt példázza, hogy 
EUDOXOSZ oldott meg egy PLATÓN által felvetett csillagászati prob
lémát. Az ókori görög „ideológia" szerint az isteni eredetű égites
tek csak a hozzájuk egyedül méltó mozgással, a legtökéletesebb 
egyenletes körmozgással róhatják az idők végezetéig kijelölt pályá
jukat. A megfigyelés azonban - amely alatt a Földet állónak kép
zeljük - más, sokkal bonyolultabb pályákat mutatott. Hogyan le
hetne az elmélet és a gyakorlat közötti ellentmondást feloldani? 
Hogyan lehetne az (akkor ismert) 5 bolygó, a Nap és a Hold moz
gását csupán egyenletes körmozgással leírni? - vetette fel PLATÓN 
a kérdést. Az első feleletet EUDOXOSZ adta meg. Megoldása mate
matikai szempontból is érdekes és tovább tökéletesíthetőnek bizo
nyult. 

A Nap, a Hold és az akkor ismert 5 bolygó mozgásának magya
rázatára EUDOXOSZ feltette, hogy 27 koncentrikus kristály gömb 
forog különböző forgástengelyekkel és más-más sebességgel. Mind
egyik középpontja a Föld, amelyen tehát mindegyik kristálygömb 
forgástengelye átmegy. Ezek a gömbhéjak, az ún. szférák ragadják 
magukkal az égitesteket, és kényszerítik azokat pályájukra. Néz
zük meg vázlatosan, hogyan működik a szférák e rendszere, milyen 
mozgásra késztetik az egyes szférákba illesztett bolygókat? Leg
kívül van az állócsillagok szférája. Ebbe rögzítődnek azok az égi
testek, amelyek egymáshoz képest nem változtatják helyzetüket. 
Az állócsillagok szférája naponta egyszer fordul meg a Föld közép
pontján is átmenő, az északi sarkcsillag felé mutató világtengely 
körül. 

A Nap és a Hold mozgását EUDOXOSZ ugyanúgy magyarázta. 
Nézzük például a Nap esetét. A Napot három szférából álló rend
szer mozgatja. Ezek közül a legkülső (a 72. ábrán S{) ugyanolyan 
tengely (/j) körül forog, és ugyanolyan sebességgel, mint az álló
csillagok szférája. Ehhez a gömbhöz van rögzítve a következő, S2 

szféra t2 tengelye, amely merőleges az ekliptika síkjára. Ezen belül 
helyezkedik el a harmadik, S3 gömb, amely a Napot hordozza. En
nek az S2 szférához illeszkedő t3 tengelye szöget zár be a t2 ten
gellyel. É két utóbbi gömb forgása az Sx forgásával „ellentétes" 
irányú. Válasszuk külön az egyes gömbhéjak okozta mozgásokat. 
A külső S, héj biztosítja, hogy a Nap a Földet egy nap alatt körül-
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járja. Az S2 „visszafelé" forgó szféra azt a mozgást hozza létre, 
amellyel a Nap az ekliptika síkjában egy év alatt visszafelé halad az 
állatöv 12 csillagképén. Ez tehát egy év alatt tesz meg egy fordula
tot. A legbelső, S3 szférával valósítható meg az a tény, hogy a Nap 
felkelésének és lenyugvásának az iránya a földi horizonton eltoló
dik a nyári és téli napfordulók között. 

Teljesen hasonló módon három szféra magyarázza a Holdnak 
az állócsillagokkal való együttes mozgását, a csomópont visszafelé 
vándorlását, és azt, hogy a Hold keringési síkja szöget zár be az 
ekliptika síkjával. 

EUDOXOSZ a bolygók látszólagos mozgásának magyarázatára 
négy-négy szférát tételezett fel. A nehézséget az okozta, hogy mivel 
a bolygók a Nap körül nem ugyanakkora szögsebességgel keringe
nek, mint a Föld, só't nem is pontosan ugyanabban a síkban, azért a 
Földről szemlélt mozgásukban olykor sietnek, olykor késnek, és így 
pályájukon látszólag hurkok képződnek. Ezeknek a hurkoknak a 
keletkezését szemlélteti a 73. ábra. A Földről a B bolygó felé húzott 
látósugarak kivetítik a bolygó képéi az állócsillagok szférájára, mint 
egy képernyőre. A leegyszerűsített vázlat feltételezi, hogy a Föld és a 
Földnél lassúbb bolygó (például a Jupiter) egyazon síkban keringe
nek. A megszámozott látósugarak mutafják, hogy az állócsillagok 
szféráján a bolygó látszólag nemcsak előrehalad, hanem hátrafelé is 
mozog, és ha a bolygó és a Föld keringési síkja szöget zár be, akkor 
ez az ingaszerű mozgás a térben hurkolt pályát jelent. 

E hurkok magyarázatára vette fel EUDOXOSZ a két belső szférát. 
Ezek tengelyei szöget zárnak be, és irányuk közel esik az ekliptika 
(nappálya) síkjához (74. ábra). A harmadik és negyedik szféra egy
mással ellentétes irányú, egyenletes mozgást végez. A bolygó a ne
gyedik szférában van. E két forgásból eredő mozgás hol hozzáadó
dik az ekliptika menti mozgáshoz, hol levonódik abból, és így kiala
kulnak a fentebb leírt hurkok. Egy bolygóhoz tehát négy kristály
gömb tartozik. Az első egy fordulatot 24 óra alatt tesz meg, mint az 
állócsillagok ege. A második a bolygó mozgását idézi elő az álló
csillagokhoz képest, a harmadik és a negyedik pedig a sebességeket 
alkalmasan megválasztva a hurokmozgást állítja elő megfelelő pe
riodicitással. EUDOXOSZ naprendszere csak első megközelítésben 
írja le a bolygók, a Nap és a Hold mozgását. Az alapelvet azonban 
új szférák bevezetésével alkalmazni lehet további pontosításra. Ezt 
meg is tette KALLIPPOSZ (i. e. 370 táján), majd ARISZTOTELÉSZ is, 
azonban még a tökéletesített eudoxoszi elmélet sem tudott számot 
adni többek között a bolygók fényességváltozásairól, és ezért ki
szorította azt a később ptolemaioszi rendszernek nevezett, szintén 
geocentrikus Naprendszer-modell. 

VITRUVIUS, az i. e. I. században működő római építész, a római 
vízművek felügyelője úgy tudta, hogy EUDOXOSZ találta fel az ászt-
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rolábium nevű csillagászati műszert, amelyet alakja miatt görögül 
„arakhnénak", „póknak" is neveztek. VITRUVIUS állítása azonban 
bizonytalan, mert ő maga is lehetségesnek tartotta, hogy a felfedező 
APOLLÓNIOSZ volt. Ugyanilyen valószínűséggel más források HIP-
PARKHOSZ vagy PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ szerzőségét erősítik (lásd a 
387. oldalt). 

EUDOXOSZ korának legnagyobb matematikusa volt. A görög ma
tematika fejlődésére különösen az arányelmélet megalapozásával 
és az ún. „kimerítés" módszerének feltalálásával hatott. 

Amint említettük, a görög matematikusok filozófiai okokból 
(lásd: a püthagoreusok számelmélete, a 85. oldalon) csak a ter
mészetes számokat tekintették számoknak. A törtszám fogalmát 
ellentmondásosnak találták, azért kezdetben nem is foglalkoztak 
vele. Ez a filozófiai következetesség azonban aritmetikai nehézsé
geket okozott, amit az arány fogalmával hidaltak át. Két szám ará
nyáról azonban már szabad volt beszélni. Amint a püthagoreusok 
zeneelméletében láttuk: a hangközöket a megfelelő húrhosszaknak, 
azaz számoknak az arányával jellemezték. A hangközök összetevé-
sének aritmetikai vetülete az arányok összetevése volt. Az a : b és a 
b : c arányokkal jellemzett hangközök összetevéséből eredő új 
hangközt az a : c arány jellemezte, tehát a hangközök „összeadásá
nak" a megfelelő arányok „szorzása" felelt meg: a: c=(a :b)-
•(b : c). Ekkor már ismeretes volt az arányok bővítése és annak 
fordított művelete is, tehát a : b=ac : be, illetve ac : bc=a : b. En
nek a segítségével már két tetszőleges arányt is össze tudtak szo
rozni : 

(a : b)-(c : d) = (ac : bc)-(bc : bd)—ac : bd. 

Ugyancsak a püthagoreusoknál találkoztunk az „epimoriosz" 
aránnyal. Ilyen az a : b arány, ha (a—b) osztója b-nek: 

{a—b)n—b, ahol n egy „szám", 
vagy 

na=(n+ \)b, 
illetve 

a: b=(n+ 1): n. 

Ha a-nak b osztója, akkor az a : b arányt többszörös aránynak 
nevezték. A mértani középarányos tárgyalásánál találkoztunk már 
a folytonos arány elnevezéssel is: a:b—b:c. Ez már két arány 
egyenlőségét állítja. Az arányok egyenlőségét HIPPARKHOSZ is al
kalmazta, amikor két „körcikk arányát" másik két „körcikk ará
nyával" egyenlőnek mondta, ha a körcikkek saját köreiknek 
ugyanannyiad részei. Eszerint abban az időben az a : b arányt 
egyenlőnek mondták a c : d aránnyal, ha a ugyanannyiszorosa 
i-nek, mint c a d-nek. Ekkor felírható az a : b— c : d aránypár. Az a 
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ugyanannyiszorosa fc-nek, mint c a d-nek azokra az esetekre érten
dő', amikor b osztója a-nak (ugyanakkor d osztója c-nek), vagy a 
osztója fc-nek (akkor c is osztója d-nek), vagy a-nak és b-nek, illetve 
c-nek és d-nek. van közös osztója. Az aránypárnak ez a régi pütha-
goreusi definíciója tehát csak a és b, illetve c és d racionális viszo
nyára értelmezhető'. 

Érdekes továbbfejlesztése található az arányosság fogalmának 
ARISZTOTELÉSZ egyik művében, a Topikában. E szerint a és b ará
nyát a legnagyobb közös osztó kiszámítására szolgáló euklideszi 
algoritmus jellemzi. (Ha a nagyobb, mint b, akkor vonjuk ki a-ból 
b-t, ahányszor csak lehet. Ezt megtehetjük valahányszor, és még 
marad r,. Ezután vonjuk ki r,-et fc-bó'l, ahányszor csak lehet stb., 
lásd 98. oldal). Az a és b aránya akkor egyenlő c és d arányával, ha 
az euklideszi algoritmus mind a kettó'nél pontosan ugyanúgy folyik 
le. (Ha például a>b esetén a-ban b n-szer van meg és marad rx, 
akkor c-ben d is n-szer van meg és marad qx. Ugyanígy ha b-ben 
rx megvan m-szer és marad r2, akkor d-ben qy szintén w-szer van 
meg és marad q2 stb.) Ezzel az aránydefinícióval minden helyes 
aránypár-átalakítás igazolható, de a két beltag felcserélésének jo
gossága nem. Ezen a nehézségen segített EuDOXOsznak korát való
ban megelőző aránydefiníciója, amely lehetővé teszi, hogy az arány
elméletet teljesen általános alapokra helyezze. Úgy határozta meg 
az arány fogalmát, hogy megadta az arány helyzetét az azt közre
fogó racionális arányok között. Eszerint az a : b arány akkor és 
csak akkor egyenlő a c: d aránnyal, ha teljesül, hogy amikor 
am%bn, ugyanakkor cm%dn. EUKLEIDÉSZ Sztoikheiájának V. 
könyvében az arányok egyenlőségének ez a meghatározása geomet
riai jellegű, és nem korlátozódik csupán az összemérhető szaka
szok arányára, ami meggyőzően mutatja, hogy EUDOXOSZ definí
ciója alkalmazható az irracionális arányok esetére is. 

Azért, hogy jobban értékeljük EUDOXOSZ zseniális aránydefiní
cióját, ugorjunk előre az időben mintegy 2200 évet, és vázoljuk 
RICHÁRD DEDEKIND (1831-1916) német matematikus halmazelmé
leti módszerét, amellyel a valós számokat definiálta. DEDEKIND 
maga sem tagadta, hogy ötlete EUDOXOSZ hatására született. A va
lós számokat meghatározó Dedekind-szeleteket nyerjük, ha a racio
nális számok halmazát két olyan A és B részhalmazra bontjuk, 
amelyekre igaz, hogy egyik sem üres halmaz, de a metszetük üres, 
továbbá, hogy az A halmaz bármely a eleme nagyobb a B halmaz
nak minden b eleménél. Az így alkotott A és B részhalmazok (szele
tek) a következő tulajdonságok valamelyikével rendelkeznek: 

1. B-ben van legnagyobb elem, és A-ban nincs legkisebb. Erre 
példa: B legyen az olyan racionális számok halmaza, amelyek nem 
nagyobbak 2-nél. Ekkor nyilván A azon racionális számok halmaza, 
amelyek nagyobbak 2-nél. 
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2. .4-ban van legkisebb elem, és B-ben nincs legnagyobb. Például 
A legyen azon racionális számok halmaza, amelyek nem kisebbek 
2-nél. Ekkor B azon racionális számok halmaza, amelyek kisebbek 
2-nél. 

3. Lehet végül, hogy ^4-ban nincs legkisebb elem, és 5-ben nincs 
legnagyobb elem. Például: A a /2-nél nagyobb, B pedig a ^2-nél 
kisebb racionális számok halmaza. 

Az 1. és a 3. esetben létezik olyan valós szám, és csak egy, amely 
az A felső szelet minden eleménél kisebb, de a B alsó szelet egyetlen 

eleménél sem kisebb. (Példáinkban a 2, illetve a ^2.) Ugyanígy 
a 2. és 3. esetben létezik pontosan egy olyan valós szám, amely nem 
nagyobb A egyetlen eleménél sem, de B minden eleménél nagyobb. 
(Példáinkban a 2, illetve a ^2.) A Dedekind-szeletek tehát alkal
masak a valós számok definiálására, és fordítva: minden valós 
számhoz egyértelműen tartozik két Dedekind-szelet. 

DEDEKIND eló'tt 2200 évvel lényegében hasonló módszert talált ki 
(a halmazelméleti fogalmak ismerete nélkül) EUDOXOSZ az a : b 
arány meghatározására. A természetes számok m, n számpárjait 
osztályokba sorolta. Alkossák az egyik osztályt azon m, n számpá
rok, amelyekre nézve am>bn. Álljon a másik osztály azokból az 
m, n párokból, amelyekre teljesül, hogy am<bn. Azokat az m, n 
számpárokat pedig, amelyeknél am—bn, számítsuk az előbbi két 
osztály egyikéhez. hza:b arány akkor egyenlő a c : d aránnyal, ha 
„Eudoxosz-szeleteik" azonosak. 

Csak kissé kell átfogalmaznunk az Eudoxosz-féle osztályba soro
lást, hogy kitűnjék az azonosság EUDOXOSZ és DEDEKIND eljárása 
között. írjuk ugyanis az am^bn, az am<bn és az am=bn helyett, 
hogy 

m b m b , m b 
— > - , e - és — = - . 
n a n a n a 

Ekkor látszik, hogy az m, n számpárok osztályokba sorolása he
lyett az — alakú számok, vagvis a racionális számok halmazának 

n 
két osztályba való sorolásáról beszélhetünk. Nem kell csodálkoz
nunk azon, hogy 2200 évvel később, a matematika akkori fejlettségi 
fokának megfelelően DEDEKIND EuDOXOSznál jóval precízebben 
járt el. Az ókori matematikus ötlete így is magán viseli a lángész 
jeleit, és évezredekkel később is termékenyítőén hatott a matema
tikai gondolkozásra. 
Állításunk még nyilvánvalóbbá válik, ha szemügyre vesszük másik 
nagy felfedezését, az ún. „kimerítés" módszerét. Az eljárás cseppet 
sem szerencsés nevét valamikor a középkorban kapta, mert hason
latos ahhoz a művelethez, amellyel egy edényből egy kisebb merítő-
edénnyel a folyadékot apránként kimeregetjük. A „kimerítés" 
módszerének lényege az indirekt bizonyítás, annak egy olyan fajta-
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ja, amellyel rendszerint területet vagy térfogatot határozunk meg. 
A módszert EUDOXOSZ találta fel, bár a gondolat csíráját már meg
találjuk az i. e. 450 táján élt ANTiPHÓNnál is. Ez a görög szofista a 
körnégyszögesítés feladatát vélte megoldani oly módon, hogy az 
adott körbe valamilyen szabályos húrsokszöget rajzolt, és annak 
oldalszámát rendre megduplázta. Úgy gondolta, hogy így eljut egy 
olyan sokszöghöz, amelynek területe már akkora, mint a köré. 
Sokszöget pedig már lehet négyszögesíteni - mondta. Az ötlet, 
hogy a kört növekvői oldalszámú, beírt szabályos sokszögek soro
zatával közelítse meg, életrevaló gondolat, de hogy az így nyert sok
szögek valamelyike is a körrel azonosítható, az a matematikusok 
számára elfogadhatatlan állítás. Hogyan tökéletesítette ANTIPHÓN 
gondolatszikráját EUDOXOSZ? Mutassuk ezt be egy példán, amely
ben bebizonyította, hogy két kör területe úgy aránylik, mint átmé-
ró'ik négyzete (75. ábra). 

A lel kör területe legyen t{ és átmérője dx. Ugyanígy a kisebb k2 

kör területe í2, átmérője pedig d2. Ekkor az állítás: 

d\ : d\= r, : t2. 

EUDOXOSZ így gondolkozott: Tegyük fel, hogy ez az állítás nem 
igaz. így az aránypár biztosan akkor helyes, amikor például t2 he
lyére valamilyen t területet írunk, amely lehet, hogy kisebb, lehet, 
hogy nagyobb r2-nél, tehát 

d\ \d\-tx :t. 

Tételezzük fel először, hogy r < í 2 . Rajzoljuk ekkor a k2-be a 
PSQR négyzetet. Ennek területe nagyobb, mint a kör területének a 
fele, hiszen a körülírt négyzet területe, ami a körterületnél nagyobb, 
éppen kétszerese a beírt négyzet területének. Ennek a megállapítása 
azért lényeges, mert EUDOXOSZ arra a később ARKHIMÉDÉSZ által is 
használt (de már a Sztoikheiában is olvasható) axiómára alapozott, 
amely szerint, ha egy mennyiségből elvesszük a felénél nagyobbat, 
majd a maradékból ismét annak a felénél nagyobbat, és ezt a mű
veletet elég sokáig folytatjuk, akkor eljutunk egy olyan maradék
hoz, amely már kisebb, mint valamely előre megadott, tetszőleges 
kicsiny szám. 

EUDOXOSZ első maradéka (a t2 területből kimerítjük a négyzet te
rületét) az ábra négy körszeletének területösszege. Ha most ebből el
vesszük a PTR háromszög területének a négyszeresét, amely na
gyobb a kisebbítendő felénél, akkor a maradék a körterület és a 
körbe írható szabályos nyolcszög területének a különbsége. Az el
járást folytatva, az idézett axióma szerint eljutunk egy olyan n-olda-
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lú sokszöghöz, amelynek tn területe már kevesebbel különbözik a 
kör területétől, mint a (t2— t) terület, tehát: 

• 

t2—t„<t2—t, azaz í„>r (1) 

Rajzoljunk ezután a kx körbe is n-oldalú szabályos sokszöget, 
amely természetesen hasonló a k2 körbe rajzolt n-oldalú szabályos 
sokszöghöz. így területeik aránya egyenlő' megfelelő lineáris mére
tük négyzetének arányával, tehát a két területet r„-nel és í„-nel jelöl
ve: 

d\:d\=T„:tn, 
de feltevésünk szerint: 

d\ : d\- ty : t. 
A két aránypárból: 

tí:t=Tn:tn vagy tt:T„=t:t„. 

Mivel az utolsó aránypárban tx>Tn, azért kell, hogy ?>í„ legyen. 
Ez viszont ellentmond az (1) alatti megállapításnak. Kezdeti fel
tevésünk tehát ellentmondáshoz vezetett, ezért nem lehet helyes, 
azaz / nem kisebb í2-nél. 

Lehetséges azonban, hogy t>t2. Ekkor a kx és k2 körök szerepét 
felcserélve az előbbi gondolatmenettel szintén ellentmondáshoz ér
kezünk, így mivel t a /2-nél sem kisebb, sem nagyobb, azért azzal 
csak egyenlő lehet, azaz: 

d\ : d\- ̂  : í2. 

Meglepően érdekes, ahogyan e módszert EUDOXOSZ a háromszög 
alapú gúla térfogatának kiszámításánál alkalmazta. Először azt mu
tatta meg, hogy minden háromszög alapú gúla felbontható az ere
detihez hasonló két egybevágó gúla és két, egymással egyenlő térfo
gatú háromszög alapú hasáb összegére (76. ábra). Rajzoljuk meg 
ugyanis a gúla mind a négy lapjának a középvonalait. Az ábráról 
könnyű belátni, hogy az EFGD tetraéder egybevágó az AKHE 
tetraéderrel, és mindkettő térfogata a teljes gúla térfogatának a 
nyolcadrésze. Az is látszik, hogy az EHJFG téglalap alapú gúla 
egybevágó az EHJFK gúlával. Végül vegyük észre, hogy a HJCG 
és a KBJF tetraéderek egybevágók egymással is meg a két résztet
raéderrel is. Ezért ha például a HJCG gúla térfogatát VHJCG-ve\ 
jelöljük és a többi térfogatot is ugyanilyen módon, akkor: 

*EH]FG~>Í~ *HJCG= VEHJFK+ *'KBJF' 

azaz a HJCEFG hasáb térfogata egyenlő az EHKFJB hasáb köb
tartalmával. 
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Az ABCD gúla csakugyan felbontható két egybevágó gúlára 
(AKHE és EFGD), valamint két egyenlő térfogatú, háromszög ala
pú hasábra (HJCEFG és EHKFJB). A két utóbbi prizma térfo-

3 
gatösszege (Vh) az eredeti gúla V térfogatának j része, tehát na
gyobb, mint az alapgúla térfogatának a fele: 

3 V 

Ezt követőleg lássuk be, hogy két egyenlő magasságú, de külön
böző alapú tetraéder esetén az előbb leírt felbontásokban szereplő 
prizmapárok térfogatai úgy aránylanak, ahogyan a tetraéderek 
alapterületei. Ez rögtön látszik, ha mindkét gúlánál az előbbi ábra 
HJCEFG hasábjának megfelelő prizmáit hasonlítjuk össze. Ennek a 
prizmapárnak mindkét gúlánál azonos a magassága (az eredeti gúla 
magasságának a féle), és alaplapjuk területe négyszer kisebb, mint 
gúláik alaplapjának a területe. Ha tehát az egyik gúla alapterülete 
Tít a másiké T2 és közös magasságuk h, akkor a megfelelő prizmák 
Vx, illetve V2 térfogata: 

v.-TiA és v-^.h-
Vl~ 4 2 6 S ^ 2 _ 4 2-

A térfogatok aránya: Vl : V2-Tx : T2. 
A kétszeres térfogatok aránya ugyanennyi: 2Vl: 2V2= 7\ : T2. 

Egyenlő magasságú gúlák esetén tehát a felbontásból eredő meg
felelő prizmapárok térfogataránya megegyezik a gúlák alapterület
arányával. 

Ezen előkészítő tételek után alkalmazta EUDOXOSZ a „kimerítés" 
módszerét annak a bizonyítására, hogy két, egyenlő magasságú, 
háromszög alapú gúla köbtartalmának (Kx és K2) aránya egyenlő 
alapterületük (Tl és T2) arányával; jelöléseinkkel: 

KX:K2=TX:T2, ahol legyen KX>K2 és T^T2. 

Tegyük fel ugyanis az állítás ellenkezőjét, azaz azt, hogy a 
7\ : T2=KX : K2 aránypár nem helyes, vagyis ha az első három 
tagját megtartjuk, akkor K2 helyett valami K-t kell írnunk, amely 
kisebb vagy nagyobb ^T2-nél. Tételezzük fel tehát, hogy 

TX:T2=KX: K, ahol legyen először K<K2. 

Végezzük el ekkor a kisebbik K2 gúlán az első segédtétel szerinti 
felbontást, és vegyük el a gúlából a prizmapárt, tehát a gúla térfo
gatának felénél nagyobb térfogatot. Marad a két egybevávó gúla, 

azaz az eredeti gúla térfogatának a negyede: ~- . A maradék két 



A NAGY GÖRÖG MATEMATIKUSOK 

gúlán ismételjük meg az előbbi eljárást: a felbontást és a prizmá
ja 

párok kivonását. Az új maradék már csak -75-. így folytatva 
tovább, nyerjük a maradékok 

K2 K-2 K2 
•J' 42' ••'•45 

sorozatát, amelyben egyszer csak elérkezünk egy olyan m= -^ ma
radékhoz, amely már kisebb, mint K2—K. Ez a maradék úgy kelet
kezett, hogy a K2-ből rendre kivontuk a megfelelő prizmapárokat. 
Ezek összegét jelöljük S -̂vel. így: 

m=K2-S2<K2-K, tehát S2=-K (2) 

Végezzük el a sorozatos felbontást és a prizmapárok kivonását 
most a Kl térfogatú, Tx alapterületű gúlán is, ugyancsak n-szer. Itt 
a kivont prizmák térfogatösszege legyen S%. A második előkészítő 
tétel szerint a két gúla kivont prizmapárjainak térfogatösszege ará
nyos a megfelelő alapterületekkel, azaz: 

Tx : T2=SX :S2. 

Feltevésünk szerint azonban :TX:T2=KX:K. 
A két aránypárból: Sx : S2=KX: K vagy Sx: KX=S2 : K. 
Mivel azonban SX<KX, azért S2<K. Ez viszont ellentmond a (2) 
alatti megállapításunknak. Feltevésünk tehát nem volt jogos. 

Lehet azonban, hogy Tx : T2=KX: K, ahol K^-K2. Ha most a 
Kx és K2 térfogatú gúlák szerepét felcseréljük, és az előbbi gondolat
menetet így alkalmazzuk, akkor újra ellentmondáshoz jutunk. Az 
aránypár negyedik tagja, K tehát sem kisebb, sem nagyobb nem le
het K2-né\, azaz azzal egyenlő. így 

TX:T2=KX:K2, illetve: Kx:K2= Tx : T2. 

E tételből következik, hogy az egyenlő magasságú és egyenlő 
alapterületű háromszög alapú gúlák térfogata megegyezik. 

Befejezésül EUDOXOSZ megmutatta még, hogy minden háromszög 
alapú hasáb három egyenlő térfogatú, háromszög alapú gúlára 
bontható. A 77. ábra szerint ugyanis: 

VABCDEF= 'ABCE+ VCEFA+VEFDA* 

de VABCE— VEFDA, mert magasságuk (BE és DA) egyenlő és TABC, 
TDEFalapterületük is. Ugyanígy VCEFA=VABCE, mert alapterületük 
(TBCE=TCEF) egyenlő, és ezen alapokhoz tartozó magasságuk is 
megegyezik. Ezek alapján valamely háromszög alapú gúla térfogata 
harmada annak a háromszög alapú hasáb térfogatának, amelynek 
alapterülete és magassága egyenlő a gúla hasonló adataival. 



A gúlának EUDOXOSZ szerinti térfogat-meghatározását főleg 
azért volt érdemes figyelemmel kísérni, mert szemlélteti a nagy ma
tematikusnak azt a szintén korszakalkotó törekvését is, hogy vala
mely tétel szorosan illeszkedjék egy másikra, és közös alapjuk né
hány elfogadott, nem bizonyított állítás legyen. EUDOXOSZ tehát 
már elég fejlett fokon úttörője volt a geometria axiomatikus felépí
tésének. 

Befejezésül megemlítjük, hogy EUDOXOSZ korának nemcsak ne
ves csillagásza, kiváló matematikusa, geográfusa, hanem kitűnő 
szónoka is volt. Élete utolsó éveiben visszatért szülővárosába, 
Knidoszba. Itt halt meg i. e. 347 körül köztiszteletben álló tudós
ként, aki megbecsülést vívott ki városának törvényhozó testületé
ben is. 

AZ ALEXANDRIAI EUKLEIDÉSZ (i. e. 3657-300?) 

Az Athén és Spárta egymás elleni harcában kimerült görög városok 
hatalmát II. FÜLÖP makedón király az i. e. 338-ban lezajlott khairo-
neiai csatában végképpen megtörte. Amit az egymással hadakozó 
görög poliszok önmaguktól elérni nem tudtak, azt megvalósította 
a hódító II. FÜLÖP : uralma megteremtette az egységes Görögorszá
got. Elég bölcs volt ahhoz, hogy a görög kultúrát ne semmisítse 
meg, sőt a hellén szellem további kibontakozását segítse. Fiát is 
görög szellemben neveltette, NAGY SÁNDOR egyik nevelője a mate-
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matikus MENAIKHMOSZ volt, a másik pedig nem kisebb tudós, mint 
ARISZTOTELÉSZ. II. FÜLÖP világuralmi terveit fia, NAGY SÁNDOR 
káprázatosan rövid idő alatt teljesítette. A nagy hódító Perzsia le
győzése után megteremtette az ókor legnagyobb birodalmát, amely 
Makedóniától Görögországon, Perzsián keresztül az Indiai-óceánig 
terjedt. Abban azonban, hogy e hatalmas birodalmat megszervez
ze, megakadályozta egy maláriás roham. Korai, hirtelen halála 
után birodalmát hadvezérei felosztották maguk között. 

Hadvezéreinek egyike, I. PTOLEMAIOSZ vagy PTOLEMAIOSZ SZÓTÉR 
(szótér=megmentő, fenntartó) néven lett Egyiptom ura. A művé
szeteket és tudományokat pártoló király és utódai, a Ptolemaidák 
Egyiptom új fővárosában, Alexandriában hatalmas kultúrközpon-
tot építettek ki. Ebben a Muszeion nevű intézetben, amelynek óriási 
könyvtára mintegy 700 000 irodalmi és tudományos kéziratot őr
zött, összegyűltek az akkori világ legnagyobb művészei és tudósai. 
Ezek az első „államilag" fizetett művészek és tudósok Alexandriá
ban a görög tudomány és művészet addig soha nem látott virágzá
sát bontakoztatták ki. Amíg csak az alexandriai iskola fennállott, 
képviselte a görög kultúrát, azt a hellenizmusnak nevezett korsza
kot, amelyet NAGY SÁNDORtól szokás számítani. 

Nagy jelentősége van annak, hogy a hellenizmus korában a görög 
kultúra már nem szorítkozott csupán Görögországra, hanem egye
temessé vált. Ettől kezdve az emberiség kultúrájának nemcsak ré
sze, hanem mindmáig egyik lényeges, szilárd tartóoszlopa lett. 
A görög kultúrszálak át- meg átszövik mai tudományos és művésze
ti életünket is, azzal elválaszthatatlanul összeforrtak. Hogy ez így 
van, abban jelentős része van az alexandriai kulturális központnak, 
ahol több száz éven át megőrizték és alakították a régi értékeket, és 
ahonnan szétszóródtak az új eredmények az akkori kultúrvilág 
minden részébe. 

Itt született meg az irodalomtudomány. Nemcsak összegyűjtöt
ték, hanem tanulmányozták, értékelték, jegyzetekkel látták el, 
tehát tudományos és kritikai módon feldolgozták a régi görög iro
dalmat. Ehhez egységes elméleti szempontokra, irodalomelméleti 
megalapozásra volt szükség. Az i. e. III. század elején született meg 
NEOPTOLEMOSZ Költői művészet című irodalomelméleti munkája. 
Neves Homérosz-kutató volt az epheszoszi ZÉNODÓTOSZ (i. e. 325 ?-
260). A görög költészetet a kiseposz műfajjal bővítette KALLI
MAKHOSZ (kb. i. e. 310-240), ARKHIMÉDÉSZ barátja. Az alexandriai 
költészeti iskola megalapítója a koszi PHILÉTASZ (kb. i. e. 340-285) 
volt, számos epigramma, eposz és elégia költője. KALLIMAKHOSZ 
kortársa, a szürakuszai THEOKRITOSZ (kb. i. e. 302-206) is új költői 
műfajt teremtett bukolikus költészetével. A költői művek színvo
nalának azonban nem kedvezett igazán az alexandriai, illetőleg az 
uralkodói udvar légköre. Számos költő csak azért előzte meg a töb-

Eukleidész 

Lüszipposz: Nagy Sándor 

Kallimakhosz. a költő 



146 GÖRÖGORSZÁG 

Theokritosz, a költő 
(i. e. 300) 

bit, mert műveiben jobban dicsőítette a királyt. Ugyanebben az 
időben írta népi jellegű komédiáit Szürakuszaiban RHINTÓN (i. e. 
IV-III. század), és „újkomédiáit" Athénban MENANDROSZ (kb. i. e. 
342-294). Nem hagyhatjuk ki e néhány irodalmi nagyság felsorolá
sából az alexandriai Nagykönyvtár néhai igazgatóját, ERATOSZTHE-
NÉszt sem, aki nemcsak költőnek, hanem képzőművésznek, geog
ráfusnak, csillagásznak és matematikusnak is kiváló volt. 

A hellenisztikus kor képzőművészete szintén csodálatos alkotáso
kat hozott létre, habár ezeket a ktesszikus kor műremekei mögé 
szokták sorolni. A kor szobrászai között dolgozott LÜSZIPPOSZ 
(i. e. 370-?), NAGY SÁNDOR udvari szobrásza, és testvére, LÜSZAND-
ROSZ. A kor legnagyobb szobrásziskolája azonban Pergamonban 
volt. A pergamoni Zeusz-oltár (ma a berlini Pergamon Múzeumban 
látható) frízén száznál is több életnagyságú szoboralak lenyűgö
zően ábrázolja a gigászok és az istenek harcát. Ekkor született a 
világ hét csodája közé sorolt Rhodoszi Kolosszus is: Héliosz isten 
30-40 m magas bronzszobra, a lindoszi KHARÉSZ műve. 

A hellenizmus festményei nem maradtak fenn. Utalásokból 
azonban mégis sejthetjük, hogy NAGY SÁNDOR festőjétől, APELLÉSZ-
től kezdve a rhodoszi PRÓTOGENÉszen, a nükioni PAUSZANiASZon, 
a zsánerképeket festő DioszKORiDÉszen keresztül az i. e. II. századi 
TiMOMAKHOSzig számos festő volt, aki versenyre kelhetett korának 
szobrászaival. 

A kor építészete sem vallott szégyent a szobrászat mellett. Olyan 
alkotások születtek ekkor, mint például az alexandriai kikötő bejá
ratánál épült Pharosz-szigeti, több mint 100 m magas világító
torony, a knidoszi SZÓSZTRATOSZ műve, a világ hetedik csodája. 
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V 

A művészetek mellett a tudományok is addig még nem tapasztalt 
ütemben fejlődtek. A Muszeionban a beteges II. PTOLEMAIOSZ PHI-
LADELPHOSZ idején keletkezett az alexandriai orvosi iskola. Tagjai 
királyi engedéllyel még boncolhatták is a gonosztevők tetemeit. Itt 
dolgozott a khalkédóni HÉROPHILOSZ (kb. i. e. 335-265), az anató
mia megalapozója, az idegrendszer felfedezője. Ekkor működött 
Antiokheiában a Szeleukidák orvosaként a keószi ERASZISZTRATOSZ, 
aki a szív anatómiáját írta le, és felfedezte, hogy a szellemi fogé
konyság az agytekervények számától függ. Az alexandriai iskola ki
tűnősége volt a tanagrai BAKKHIOSZ, HIPPOKRATÉSZ egyik kommen
tátora. 

Az alexandriai fizikusok és mechanikusok közt említhetjük a 
lampszakoszi SZTRATÓNÍ (i. e. 340-268?), II. PTOLEMAIOSZ 
PHILADELPHOSZ nevelőjét. Művei sajnos elvesztek. A mai értelem
ben is kísérletező fizikus és feltaláló volt az alexandriai KTÉSZIBIOSZ 
(kb. i. e. 285-222), megalapítója az alexandriai mechanikai iskolá
nak, amely az i. e. I. századi HÉRÓNig működött. 

Az alexandrai csillagászok közül kiemelkedett a szamoszi ARISZ-
TARKHOSZ (i. e. 3107-230?), az ókor KoPERNiKüsza, a heliocentri
kus világkép első képviselője. Az ő csillagászati munkáját egészítet
te ki a már említett kürénéi ERATOSZTHENÉSZ. Itt működött a nikaiai 
HIPPARKHOSZ, a pergéi APOLLÓNIOSZ és PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ, 

az első, gyakorlatban is használható világkép megteremtői. 
A csillagászokkal elérkeztünk a hellenizmus matematikusaihoz, 

hiszen a csillagászok egyszersmind matematikusok is voltak. A hel
lenisztikus kor matematikájának egyik fellegvára - Athén mellett -
szintén Alexandria lett. A matematikatörténetben kiemelkedő sze
repét jól érzékelteti néhány nagy név: az alexandriai EUKLEIDÉSZ, 
a szürakuszai ARKHIMÉDÉSZ, a pergéi APOLLÓNIOSZ, PTOLEMAIOSZ 
KLAUDIOSZ, az alexandriai DIOPHANTOSZ, hogy valóban csak a 
legnagyobbakat említsük. Róluk majd részletesebben is szeretnék 
szólni. 

Időrendben az első alexandriai matematikus EUKLEIDÉSZ. Életé
ről - azon kívül, hogy Alexandriában dolgozott - szinte semmit 
sem tudunk. Kezdetben még össze is tévesztették a megarai EUKLEI-
DÉsszel, SZÓKRATÉSZ tanítványával. Ezért egy időben szokás volt 
a matematikus EUKLEIDÉSZT latinosan EuKLiDEsnek is nevezni. 
Talán két anekdota az, amit róla elmondhatunk. PROKLOSZ írta le, 
hogy I. PTOLEMAIOSZ királynak arra a kérdésére: miként lehetne a 
geometriát könnyen elsajátítani, EUKLEIDÉSZ, azt felelte: „A geo
metriához nem vezet királyi út", és ezt még egy gondolattal meg is 
toldotta: „Munka nélkül nincs kenyér, sem geometria." Láttuk, 
hogy lényegében hasonló mondás forog közszájon MENAIKHMOSZ-
ról, NAGY SÁNDOR egyik nevelőjéről is. A másik elbeszélés szerint, 
amikor egyik tanítványa megkérdezte az alexandriai mestertől, 
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hogy mi haszna van a geometria tanulásának, EUKLEIDÉSZ odaszólt 
egyik rabszolgájának, mondván: „Adj ennek az embernek három 
oboloszt, mert hasznot akar húzni tanulmányaiból." PAPPOSZ sze
líd, béketűrő, segító'kész embernek jellemezte EuKLEiDÉszt. Mind
össze ennyi, amit életéró'l tudunk. 

Szerencsére lényegesen többet tudunk műveiró'l. Fő munkája, 
amely mindmáig világhírt biztosít számára, a Sztoikheia. A sztoi-
kheia magyarul elemeket jelent. A cím elárulja, hogy összefoglaló 
írásműről van szó. THALÉsztől EuKLEiDÉszig valóban annyit fejlő
dött a görög matematika, hogy időszerűvé vált egy, az elemi isme
reteket átfogó tárgyalás. Nem szabad azonban azt hinnünk, hogy a 
Sztoikheia az akkori görög matematika minden eredményére kitér. 
Csak a geometria és az aritmetika elemeit tartalmazza. Mint a 
legtöbb összefoglaló könyv, jól érzékelhetően ez is forrásmunkák 
alapján íródott. Úgy sejtjük, hogy EUKLEIDÉSZ nem volt nagy alko
tó matematikus. Ha a Sztoikheia tartalmaz is önálló gondolatokat, 
ezeket EUKLEIDÉSZ nem különítette el. A tizenhárom könyvből álló 
mű a felhasznált forrásmunkák szerint is részekre tagolódik. így 
például az V. és VI. könyvben EuDOXOSzra ismerünk, a VIII. 
könyv ARKHÜTASzról árulkodik, és így tovább. Színvonalasabb az 
a rész, amely kiváló kútfő alapján készült, és gyengébb az, amelynél 
a felhasznált anyag is alacsonyabb szintű. A részletes elemi össze
foglalás a hibáival együtt is érték, mert jellemzi korát. Ez önmagá
ban mégsem tenné a Sztoikheiát a Biblia után a legtöbb kiadást 
megért könyvvé. Ilyen rendszerező művet HIPPOKRATÉSZ is írt, 
ugyancsak Sztoikheia címen. Ez azonban sajnálatosan elveszett. 
Igazán kár, mert a szerző más, töredékesen megmaradt munkáiból 
ítélve biztosan értékes mű lehetett, amely már rendelkezhetett az 
akkori Sztoikheia című könyveket jellemző módszertani előnyök
kel. 

Az előzőleg többször is szóba hozott eleai filozófia nyomán egy té
telt igazoltnak tekinthetünk, ha az más, elfogadott állításokból kö
vetkezik. Elfogadott állításokra, axiómákra és definíciókra alapo
zott bizonyításra, vagyis az ún. deduktív módszerre az első szép pél
da a püthagoreusok elmélete a páros és páratlan számokról, amely
ben a kiindulástól eltekintve minden tétel az előzőekre támaszkodik. 
Bizonyára ilyen, a deduktív módszert használó könyv volt HIPPOK
RATÉSZ Sztoikheiája is. PROKLOSZ még két Sztoikheiáról értesít 
bennünket. Az egyiket LEÓN, a másikat THEUDIOSZ írta, akikről és 
említett műveikről csak annyit tudunk, hogy léteztek. Valószínűleg 
úgy történt, hogy amikor megszületett EUKLEIDÉSZ keze nyomán a 
Sztoikheiák legtökéletesebbje, akkor feledésbe ment minden addigi 
tökéletlenebb kísérlet. Az axiomatikus tárgyalásban ugyanakkor 
EUKLEIDÉSZ SztoikheiájéX évezredekig nem sikerült felülmúlni. 
A művet tehát nem az eredetiség, nem a matematikai alkotás tette 
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halhatatlanná, hanem a korát meghaladóan kifinomult deduktív 
módszer, a geometria axiomatikus feldolgozása. 

Mai szemmel persze az Elemek számos alkalmac adnak a tökéle
tesítésre, javításra. Helyes, hogy a mű az alapozással, azaz a bizo
nyítás nélkül elfogadott állítások felsorolásával kezdődik, a geo
metriai alapfogalmak definíciói azonban nem kielégítőek. Egy fo
galmat a definíció más, egyszerűbb fogalmakkal ír körül. EUKLEI
DÉSZ még nem volt tudatában annak, hogy a geometriában is szük
ségképpen lenniük kell legegyszerűbb alapfogalmaknak, amelyek 
nem definiálhatók. Ilyen a pont, az egyenes és a sík. Amikor EUK
LEIDÉSZ megkísérli ezek meghatározását („Pont az, aminek nincs 
része." „Egyenes vonal az, amelyik a rajta levő pontokhoz viszo
nyítva egyenlően fekszik." „Síkfelület az, amelyik a rajta levő egye
nesekhez viszonyítva egyenlően fekszik." stb.), akkor egyszerűbb 
fogalmakat bonyolultabbakkal definiál. 

A kilenc axióma (ezek olyan igazságok, amelyeket a logikus gon
dolkozás érdekében kényszerülünk elfogadni, tehát kényszerítő 
erejűek): 

„1. Amik ugyanazzal egyenlők, egymással is egyenlők. 
2. Ha egyenlőkhöz egyenlőket adunk hozzá, az összegek egyen

lők. 
3. Ha egyenlőkből egyenlőket veszünk el, a maradékok egyen

lők. 
4. Ha nem egyenlőkhöz egyenlőket adunk hozzá, az összegek 

nem egyenlők. 
5. Ugyanannak a kétszeresei egyenlők egymással. 
6. Ugyanannak a fele részei egyenlők egymással. 
7. Az egymásra illeszkedők egyenlők egymással. 
8. Az egész nagyobb a résznél. 
9. Két egyenes vonal nem fog közre területet." 

Az öt posztulátum (ezek olyan állítások, amelyek nem a gondolko
zásunk alappillérei, tehát elfogadásuk nem kötelező): 

„1. Követeltessék meg, hogy minden pontból minden ponthoz le
gyen egyenes húzható. 

2. És hogy véges egyenes vonal egyenesben folytatólag meghosz-
szabbítható legyen. 

3. És hogy minden középponttal és távolsággal legyen kör rajzol
ható. 

4. És hogy minden derékszög egymással egyenlő legyen. 
5. És hogy ha két egyenest úgy metsz egy egyenes, hogy az egyik 

oldalon keletkező belső szögek (összegben) két derékszögnél 
kisebbek, akkor a két egyenes végtelenül meghosszabbítva 
találkozzék azon az oldalon, amerre az (összegben) két derék
szögnél kisebb szögek vannak." 
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Ez az az axiómarendszer, amelynél tökéletesebbet a XIX. század 
végéig nem sikerült összeállítani. Gondolunk most azokra az axió
mákra is, amelyeket EUKLEIDÉSZ egy-egy új tárgykör tárgyalása 
előtt, művének belsejében fektetett le. EUKLEIDÉSZ axiómarendsze
rének fő hibája a hiányosság. Az ő korában még nem volt szükség 
például a rendezési axiómákra, amelyekkel DÁVID HILBERT (1862-
1943) egészítette ki az Eukleidész-féléket. Ezért a Sztoikheia szerző
jét nem ítélhetjük meg szigorúan, bár HILBERT - helyesen - leszö
gezte, hogy egy axiómarendszernek három követelményt kell kielé
gítenie : 

1. Legyen teljes, azaz tartalmazza mindazon axiómákat, amelyek 
szükségesek az általa megalapozott tudomány bármely tételéhez. 

2. Legyen ellentmondásmentes, azaz ne forduljon elő olyan tétel, 
amelynek helyessége is, hamissága is egyidejűleg igazolható lenne. 

3. Legyenek az axiómák egymástól függetlenek, azaz egyiket se 
lehessen igazolni a többi alapján. 

A XX. században azonban KÜRT GÖDEL (1906-1978), osztrák 
matematikus meggondolásai azt eredményezték, hogy az axióma
rendszerek ellentmondásmentességének bizonyítása elvi nehézsé
gekbe ütközik, és hogy valamely axiómarendszer nem változtatha-
tatlanul örök, hanem új problémák felbukkanása esetleg új axió
mák bevezetését követeli vagy a régiek módosítását. Egy axióma
rendszer tehát nem egyszer s mindenkorra tökéletes, hanem fejlődik 
a tudományterület fejlődésével. 

Ezen megállapítások tükrében valóban nem róhatjuk fel EUKLEI-
DÉsznek, hogy az i. e. 300. év táján alkotott axiómarendszere nem 
tartalmaz olyan axiómákat, amelyek szükségessége csak a XIX. 
század végén merült fel. 

Tartalmát tekintve a Sztoikheia első hat könyve síkgeometriai 
tételeket tárgyal. Az első négy könyvben olyan ismeretek találha
tók, amelyeknél az arány fogalma nélkülözhető, tehát: az alapszer
kesztések; a távolságokkal és a szögekkel végezhető műveletek; 
a háromszögek, négyszögek tulajdonságai és területe; a Pitagorasz-
tétel és annak megfordítása; olyan, különböző négyszögek területe 
közötti összefüggések, amelyek alkalmasak egyszerű algebrai azo
nosságok szemléltetésére, vagy lehetővé teszik az első- és a másod
fokú egyenletek megoldását (az ún. geometriai algebra alapjai); a 
kör tulajdonságai; a középponti és kerületi szögek kapcsolatai; a 
szabályos sokszögek tulajdonságai; a szabályos három-, négy-, öt-, 
hat-éstizenkétszögszerkesztése. Ezekben a könyvekben EUKLEIDÉSZ 
főképpen a szintetikus bizonyítási módszert alkalmazza. A körzővel 
és a vonalzóval való mérést nem engedi meg. 

Azért, hogy a Sztoikheiáról valamivel részletesebb képet alkot
hassunk, emeljünk ki néhány részletet! Az egymásra épülő tételek 
közül hasznos megfigyelnünk mindjárt az első hármat. Ezekből vol-
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taképpen a 3. posztulátum (Szabad tetszőleges sugárral, tetszőleges 
középpont körül kört rajzolni.) szigorú értelmezése tűnik elő. Ezt a 
posztulátumot sokszor - különösen a szerkesztési gyakorlatban -
felületesen úgy magyarázzák, hogy a szerkesztésnél minden további 
nélkül szabad körzőt használni. Az első három tétel éppen azt mu
tatja meg, hogy a körző használata is korlátozott: Nem szabad kör
zővel egy adott távolságot egy másikra „rámérni". Ilyen szempont
ból figyeljük meg a Sztoikheia első három tételét! 

1. tétel: Az adott AB szakasz fölé lehet egyenlő oldalú háromszö
get szerkeszteni (78. ábra). 

Rajzoljunk ugyanis az A középpont körül B-n átmenő kört, az
után a B körül egy A-n áthaladó kört. A két kör C metszéspontja a 
kívánt háromszög harmadik csúcsa, mert AC=AB=BC. 

2. tétel: Az adott A ponthoz mint az AD szakasz végpontjához, 
illeszthető az adott BC szakasszal egyenlő hosszú szakasz (79. 
ábra). 

Az 1. tétel szerint szerkeszthető az ABD egyenlő oldalú három
szög. Hosszabbítsuk meg a DA és DB oldalt A, illetve B felől. Ez
után rajzoljunk a B középpont körül a C ponton átmenő kört. Ez 
kimetszi a DB egyeneséből az E pontot. Rajzoljuk meg végül a 
D középpont körül az E ponton átmenő kört. Ez kimetszi az AD 
egyeneséből az F pontot. Az így nyert AF= BE= BC. 79. ábra 

3. tétel: A nagyobb AB távolságra az A kezdőpontból ráfektethe
tő a kisebb CD szakasz (80. ábra). 

A második tétel alapján az A ponthoz hozzáilleszthető a CD-vel 
egyenlő hosszú AF szakasz. Végül az A pont körül rajzolt, F ponton 
átmenő kör kimetszi az AB szakasz H pontját, amikor is: AH= 
= AF=CE=CD. 

EUKLEIDÉSZ tehát nem engedte meg, hogy az adott CD távolságot 
körzőnyílásba vegyük, és azt rámérjük az AB szakaszra. Szabad 
azonban az adott A pontba beszúrt körzőt kinyitni az ^4-val nem 
egybeeső, végesben levő B pontig. Gondolom azonban, hogy a gya
korlatban, különösen a középiskolai szerkesztéseknél, nyugodtan 
elnézhető, ha egy adott vagy már megszerkesztett távolságot „kör
zőnyílásba veszünk", hiszen elég nehéz belátni, hogy különbség 
van az adott AB szakasz körzőnyílásba vétele és az A pontba szúrt 
körzőnek a B pontig való kinyitása között. Mai szemmel inkább azt 
róhatnánk fel EuKLEiDÉsznek, hogy például az első tételben termé
szetesnek veszi, hogy az A középpontú, AB sugarú kör metszi a B 
középpontú, A ponton átmenő kört. Ezt ma biztosan nem tennénk. 
Joggal kifogásolhatnánk azt is, hogy az első posztulátum, amely 

80. ábra 
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81. ábra 

szerint minden pontból minden pontba húzható egyenes, nem azt 
jelenti, hogy „két, nem egybeeső ponton át csak egyetlen egyenes fek
tethető", bár EUKLEIDÉSZ az utóbbi értelemben használta. Szögez
zük azonban még egyszer le, hogy egy több mint 2000 éves olyan 
műnek az értékét, amelynek szelleme töretlenül él, nem ronthatják 
le a részletekben fellelhető, de az alkotás hatását nem befolyásoló 
hiányosságok, amelyeket csak a több évezredes fejlődés hozott fel
színre. 

A Sztoikheia bevezető részéhez tartozik a Pitagorasz-tétel és meg
fordítása (1. könyv 47. és 48. tétel). A tétel igazolása azon kevesek 
közé tartozik, amelyről úgy sejtjük, hogy EUKLEIDÉSZ alkotása. 
Ezért és szépsége miatt is érdemes megismerni. A 81. ábráról leolvas
ható, hogy az ABC derékszögű háromszög oldalai fölé rajzolt 
négyzetekre nézve igaz, hogy: a2+b2=c2. 

Az igazoláshoz szükséges (már előzőleg belátott) tételek: 
Két háromszög egybevágó, ha két oldalban és a közbezárt szög

ben megegyeznek. 
A háromszög területét úgy is kiszámíthatjuk, hogy az egyik olda

lának mérőszámát megszorozzuk az oldalhoz tartozó magas
ság mérőszámának a felével. 

Két egybevágó háromszög területe egyenlő. 
A téglalap (négyzet) területét úgy is kiszámíthatjuk, hogy két 

szomszédos oldalának mérőszámát összeszorozzuk. 
A Pitagorasz-tétel igazolásához a rövidség kedvéért vezessük be 

a következő jelölést: például az ABC háromszög területét jelöljük 
tABC-vú. A részletes indoklást elhagyva: 

lBDEC~ = 2f. •2t, BJC- lLJBKi 

b2-- ^ACFG — ^A '-IÍACH—'AHLK-

Ptolemaiosz Philadelphosz 
és Arszinoé 

A kettő összege: a2+b2=tL 

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy EUKLEIDÉSZ idejében már ter
mészetes volt, hogy egy tételből nem következik a tétel megfordítá
sa, tehát a megfordítás igazolása külön meggondolást igényel. 

A Sztoikheia II. könyve rövid, 14 tételes rész. Kissé részletesebb 
tárgyalása azért indokolt, mert kitűnően jellemzi az elgeometriáso-
dott görög algebrát. Biztosra vehetjük, hogy már a püthagoreusok 
ismerték a babiloni algebra főbb eredményeit. Ez a „szóba fűzött" 
algebra már eljutott a másodfokú egyenletrendszerek megoldásáig, 
sőt az algebrai szimbólumok kifejlődésének a lehetőségét is tartal
mazta, hiszen a babiloni ékírásban az ismeretlent egyetlen jellel ír
ták le, mintha csak ma azt mondanánk, hogy jelöljük az ismeretlent 
az x betűvel. Ugyanígy rövid jele volt a műveleti utasításoknak is. 
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Mondták ugyan, például az a-b szorzat helyett, hogy ab téglalap, 
vagy az a • a helyett, hogy a négyzet, viszont a görög matematiká
ban már csak a geometriai értelmezés maradt meg. Mi lehet az oka 
ennek a „beszűkülésnek"? Minden valószínűség szerint közreját
szott ebben a görög gondolkozásmód, amely feltétlen pontosságot 
igényelt. A babiloni számoló, ha a négyzetgyökvonásnál nem kapott 
pontos eredményt, akkor megelégedett a gyakorlatban jól használ
ható közelítéssel is. Az elméleti beállítottságú görög matematikuso
kat az eleai filozófiára épített számfogalmuk és a pontosságra való 
törekvésük mellett nem elégítette ki az, hogy például a négyzet ol
dalhosszából az átló hosszát nem tudták sem számmal (egész szám
mal), sem aránnyal kifejezni, amikor ugyanennek a feladatnak a 
geometriai megoldására a szerkesztés elvileg teljesen pontos ered
ményt szolgáltatott. Az irracionális számok felfedezése után, mivel 
azokat szakaszokkal való ábrázolhatóságuk ellenére sem lehetett 
„számokkal" kifejezni, minden algebrai jellegű feladatot átfogal
maztak geometriaivá. így a számok közötti műveleteket, a négyzet
gyökvonásig bezárólag, a számoknak megfeleltetett szakaszok se
gítségével mindig el tudták végezni: a számok összeadását, illetve 
kivonását a szakaszok összeadásával, illetve kivonásával helyette
sítették ; a szorzást és az osztást a párhuzamos szelők tételével haj
tották végre, a négyzetgyökvonást pedig mértaniközép-szerkesztés
sel. Ennek az ún. geometriai algebrának a nyelve ilyen módon bi
zony nehézkessé vált, és - amint látni fogjuk - végső fokon a görög 
matematika fejlődésének is határt szabott, viszont nagyon jól meg
felelt a görögök pontossági igényének. 

A Sztoikheia idézett II. könyve éppen e püthagoreusi hagyomá
nyokon alapuló görög geometriai algebra módszereibe ad betekin
tést. Nézzük mindjárt a könyv 1. tételét: 

Ha két szakasz közül az egyiket szétdaraboltuk akárhány részre, 
akkor a két szakasz által alkotott téglalap egyenlő azoknak a tégla
lapoknak az összegével, amelyeket a felosztatlan szakasz alkot az 
egyes részszakaszokkal. Ezt a meglehetősen bonyolult fogalmazásu 
állítást rögtön áttekinthetővé teszi a 82. ábra. Ezt szemlélve, mai je
löléseinket használva, a tétel tartalma: 

b(p+r+s+t+ú)=bp + br+bs+bt+bu, 

amelyben ráismerünk az összeadás-szorzás disztributív törvényére. 
A 4. tétel ugyanígy geometriai ruhába öltözteti a két tag négyzetre 

emelési szabályát: 
(a+b)2=a2+2ab+b2. 

Ugyanez a 4. tétel szerint: Ha egy szakaszt tetszőlegesen két részre 
osztunk, akkor a teljes szakasszal alkotott négyzet egyenlő a rész-
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szakaszok négyzetének és a részek által meghatározott két téglalap
nak az összegével (83. ábra). Talán nem szükséges megjegyeznünk, 
hogy négyzeten a négyzet területének mérőszámát, téglalapon a tég
lalap területének a mérőszámát értjük. 

A H/7, tétel hasonló módon fejezi ki az (a—b)2=a2—2ab+b1 

azonosságot. 
Meggyőző módon mutatja a babiloni algebrának a görög algeb

rában való továbbélését és geometriaivá válását a II/5. és II/7. tétel. 
E történeti folytonosság illusztrálására kis kitérőt teszünk. Lénye
gében két régi babiloni feladatról lesz szó. Az egyik így szól: 
Adott két szám összege és ugyanennek a két számnak a szorzata. 
Melyik ez a két szám? Mai jelöléseinkkel a megoldásra váró egyen
letrendszer : 

x+y=a 

xy=b2. 

Ha az x, y ismeretleneket és az adott a, b számokat szakaszoknak 
tekintjük, akkor a 84. ábra szerint az a szakasz két: x és y szakasz 
összegére bontandó úgy, hogy az xy téglalap területe b2 legyen. 
A görög fogalmazás szerint: Illesszünk az a szakaszhoz olyan xy~ 
= b2 területű téglalapot, hogy az a szakasz kimaradt részéhez még 
egy x oldalú négyzetet lehessen toldani. Röviden: illesszünk az a 
szakaszhoz b2 téglalapot egy négyzet hiánnyal. A feladat megoldása 
a következő (ez a II/5. tétel tartalma): 

Tekintsük a feladatot megoldottnak (85. ábra). Felezzük meg az 
AB=a szakaszt (E). Az E felezőpontban állítsunk merőlegest az 
AB szakaszra (EF). Ezt messük el az x oldalú négyzet BH átlójának 
egyenesével (J). Az EJ szakasszal rajzoljuk meg a JKBE négyzetet. 
Végül hosszabbítsuk meg a GH szakaszt, hogy elmetssze JK-t az 
JL pontban. A területekről belátható, hogy 

tEFHG=tHLKC> 

tehát az EFHLKB gnómón területe megegyezik az AGHD téglalap 
területével, azaz 

1 EFHLKB—'ADHG* 

vagyis 

(Í-H- , 
Ha most ezt a megállapítást egy olyan derékszögű háromszögre 
felírt Pitagorasz-tételnek tekintjük, amelynél a két befogó b és 

x—x I, az átfogó pedig =, akkor ez a háromszög az átfogóból 
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és a b befogóból megszerkeszthető, ha =>b (86. ábra). Az - át
fogónak és az 1=— x\ befogónak a különbsége pedig éppen x, §"* 
és a—x=y. ' ' 

Ennek a b2 területű téglalapnak az a szakaszhoz „hiánnyal" való 
hozzáillesztése tehát az 86- á b r a 

x+y—a 

xy=b2 

másodfokú egyenletrendszer megoldására szolgál. A hiány neve 
görögül „elleipszisz", azért ezt a szerkesztési feladatot hiánnyal 
való illesztésnek vagy elliptikus illesztésnek nevezik. A megoldha
tóság feltétele, hogy =>-b legyen. 

Az egyenletrendszerből következik, hogy y—a—x lévén 
x(a—x)=b2. Mivel a görögök a negatív számokat nem ismerték, 
azért a rendezés után az 

x2+b2=ax 

típusú másodfokú egyenlethez jutunk, amely tehát szintén a b2 te
rületű téglalapnak az a szakaszhoz való elliptikus illesztésével old
ható meg. 

Egészen hasonló tartalmú a 11/6. tétel. Ehhez az az óbabiloni fel
adat fűződik, amely szerint adott két szám különbsége és ugyan
azon két szám szorzata. Keresendő a két szám, azaz megoldandó az 

y—x=a 

xy=b2 

egyenletrendszer! 
Most a a két ismeretlen különbsége, tehát szakaszokkal elképzel

ve és az xy=b2 területű téglalapot is feltüntetve, nyerjük a 87. ábra 
ABCD részét. Most tehát az a szakaszhoz úgy kell a b2 területű xy 
téglalapot illeszteni, hogy a téglalapból az a szakasz alól még „ki
lógjon" (az a szakaszon túlnyúljék) egy x oldalú négyzet. Ezt a szer
kesztést többlettel való illesztésnek nevezték. A többletnek, a feles
legnek a görög neve hüperbolé, azért ez az ún. hiperbolikus illesztés. 
A megoldás (amely a II/6. tétel tartalma) az előbbihez hasonló. Té
telezzük fel most is, hogy már megoldottuk a feladatot, és állítsunk 
az a szakasz E felezőpontjában a szakaszra merőlegest {EF). Ezt 
messük el az x oldalú négyzet BH átlójának egyenesével (/). A JBE 
egyenlő szárú derékszögű háromszöget egészítsük ki az EBKJ négy
zetre, és hosszabbítsuk meg a GH szakaszt úgy, hogy elmetssze a JK 
szakaszt az L pontban. Rajzunkról leolvasható, hogy 

87. ábra 

lAEFD' 
: ^HCKLt és ezér t ' EBKLHF— ' ABCD' 
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vagy 

Ez az összefüggés megint felfogható egy ^ és b befogójú, U + * | 

átfogójú derékszögű háromszögre vonatkozó Pitagorasz-tételként, 
amely háromszög a két befogó segítségével megszerkeszthető (88. 
ábra). Ha végül az átfogóból x-t kivonjuk, akkor nyerjük az x 

szakaszt, amellyel a kívánt hiperbolikus illesztés már elvégezhető, és 
adódik az y ismeretlen is. 

Mivel most az 

y—x=a 

xy=b2 

egyenletrendszerből az y=x+a, és így x-^x+a)—^, azért az 
x2+ax=b2 alakú másodfokú „babiloni" egyenlet megoldásához is 
eljutunk a vázolt hiperbolikus illesztéssel. 

Az illesztések neveiből sejthető, hogy a püthagoreusok gyakorla
tában létezett az ún. parabolikus illesztés is. A görög „parabolé" 
szó illeszkedést jelent, tehát a nem egészen helyes, de elterjedt para
bolikus illesztés elnevezés tulajdonképpen illeszkedő illesztést jelent. 
Ez a feladat azt kívánja, hogy az adott a távolsághoz illesszünk 
adott fc2-tel egyenlő területű téglalapot, azaz oldjuk meg a b2=ax 
egyenletet. 

A megoldásnál vegyük először azt az esetet, amelyben «>£>. 
A 89. ábrán először megrajzoltuk a b2 területű ABCD négyzetet. 
Ennek az AB oldalát meghosszabbítottuk az F pontig úgy, hogy 
AF= a legyen. Ezután rajzoltuk meg az AFED téglalapot az AE át
lóval együtt. Ez az átló kimetszi a négyzet BC oldalából a G pontot. 
Végül ezen a G ponton át párhuzamost húztunk az AF szakasszal : 
EJ. Az ábráról leolvashatók a következő területi összefüggések: 

*HGCD = ÍJBFJG (mert tAED = tAEF, tAGB— tABC es tCEC= ^GJE)-

Ezért b2=tABCD=tAFJH=a • FJ—ax, tehát a megoldás az AFJH 
téglalap, illetve x=FJ. 

A 90. ábrán látható a megoldás, ha Ű< b. Itt a b2 területű ABCD 
négyzet AB oldalára ráfektettük az AE= a szakaszt. Ennek E vég
pontján merőlegest állítottunk az AB oldalra. Ez metszi a DC sza
kaszt az F pontban. Az AF egyenese kimetszi a BC meghosszabbí
tásából a G pontot. Ezután rajzoltuk meg az ABGJ téglalapot, 
amelynek GJ oldalából az EF merőleges kimetszi a H pontot. Tel
jesen az előbbi indokolás szerint: t=EBCF=tDFHJ, tehát b2= 
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= 1ABCD= tAEHj= a' AJ~ax> és így x=AJ. Az a szakaszra illeszke- 
dő b2 területű téglalap tehát az AEHJ téglalap. ° 

A most ismertetett háromféle illesztési feladat a többi terület- „. ., 
átalakítási szerkesztéssel együtt a görög geometriai algebrában szá
mos érdekes alkalmazásra talált, igen sokszor helyettesítve a mai 
formális egyenletrendezési lépéseinket. 

A II. könyv 11. tétele már a II/6. tétel egy speciális alkalmazását 
mutatja. E feladat lényege egy adott a szakasz aranymetszetének 
a megszerkesztése. Ez a görög ősidőkbe visszanyúló feladat, amely 
lehetséges, hogy a képzőművészetből ered, azt tűzi ki célul, hogy az 
adott a távolságot osszuk két olyan x és a—x szakaszra, amelyekre 
nézve igaz a következő aránypár: 

a : x=x : (a—x). 

Egyenletté alakítva: x2=a2—ax, illetve x2+ax=a2. Ez pedig spe
ciális esete a 11/6. tétel egyenletének, amennyiben b2=a2. A feladat 
tehát hiperbolikus illesztéssel oldható meg. A szerkesztés végső 

lépése az, hogy a b és •? befogójú derékszögű háromszög átfogó

jából kivonjuk az -z-t. A maradék a keresendő x távolság. Most 

b=a, tehát a megoldást szolgáltató háromszög egyik befogója = , 
a másik pedig a. (Lásd a 88. ábrát!) 
EUKLEIDÉSZ a 11/11. tételben rejlő aranymetszési feladatot a követ
kező szerkesztéssel oldotta meg (92. ábra): Az a2 területű ABCD 
négyzet DC oldalát megfelezte (E) és meghosszabbította úgy, hogy 
EF= EB legyen. Az elmondottak szerint CFaz x2+ax— a2 egyenlet 
egyik megoldása. EUKLEIDÉSZ feltüntette még a CFGH négyzetet is, 
amelynek GH oldalegyenese kimetszi az AD=a szakaszból a J pon
tot. 

A Sztoikheiának ebből az ábrájából fejlődött ki a hasonló tégla
lapok azon sorozata, amelynek segítségével jó közelítéssel meg lehet 
rajzolni a logaritmikus spirálist. Egészítsük ki EUKLEIDÉSZ rajzát a 
BKGH téglalappal az AKFD téglalappá (93. ábra). Belátható, 
hogy 

BKFC- AKFD, hiszen a: x=x :(a-x), 

amiből következik, hogy (a+x): a—a : x. 
Ugyanígy a BKFC~BKGH, mert a : x=x : (a-x). 
Ha most a BKGH téglalapból levágjuk az LKGM négyzetet, ak

kor a maradék BLMH téglalap hasonló lesz a BKGH téglalaphoz. 
Az eljárás vég nélkül folytatható, és nyerjük az 

AKFD-KFCB-BKGH-LMHB~ ... 

hasonlótéglalap-sorozatban rendre az 

92. ábra 

93. ábra 
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ABCD, HGFC, LKGM, BLNP, ... négyzeteket. 

E négyzetek segítségével elég jól megrajzolhatjuk a logaritmikus 
spirálist, amelynek érintó'i az A, C, G, L, P, . . . pontokban, sor
rendben az AD, DF, FK, KB, BH, ... egyenesek. A rajzolás e mód
jából sejthető', hogy a logaritmikus spirális többféleképpen magán 
hordja az aranymetszés törvényét. 

A Sztoikheia II. könyvében a területillesztési feladatok legegysze
rűbb eseteit írta le a szerző. Művének VI. könyvében gondolt azon
ban az általánosításra is, miután az olvasó már megismerte az 
arány, illetőleg a hasonló síkidomok fogalmát. A VI. könyv 28. té
tele a következő feladatot foglalja magában: 

Adott 2a szakaszhoz illesszünk egy adott egyenes vonalú síkidom
mal egyenlő területű paralelogrammát úgy, hogy a hiány hasonló 
legyen egy adott paralelogrammához. 

A megoldást készítsük elő néhány, már ismertnek gondolt segéd
tétellel. Ezek: 

1. A téglalap, mértaniközép-szerkesztéssel, a területét megtartó 
négyzetté alakítható. 

2. Minden háromszög ugyanakkora területű téglalappá alakít
ható. 

3. Minden n oldalú sokszög vele egyenlő területű (»— 1) oldalú 
sokszöggé alakítható. Ezt gondoljuk át egy példán kissé részleteseb
ben (94. ábra). Az ABCDEF hatszög vele egyenlő területű ötszöggé 
a következőképpen alakítható át: Vágjunk le az- egyik átlóval a 
hatszögről egy háromszöget, például: az AE átlóval az AEF há-

c romszöget. E háromszögnek az átlóval szembeni F csúcsát toljuk el 
az AE átlóval párhuzamosan addig, míg rá nem kerül az AB (vagy 
az ED) oldal egyenesére. Az így nyert AEF' háromszög területe 
egyenlő az eredeti AEF háromszög területével, ha tehát ezt adjuk az 
AEF háromszög helyett az ABC DE ötszöghöz, akkor a kezdeti hat
szöggel egyenlő területű F'BCDE ötszöghöz jutunk. 

4. A harmadik segédtétel szerint minden sokszöget több lépésben 
háromszöggé, azt pedig a 2. tétel értelmében téglalappá, végül a 
téglalapot az 1. tétel miatt négyzetté alakíthatjuk, a terület megvál
tozása nélkül. 

A VI/28. tételben megadott egyenes vonalú síkidom / területe 
tehát mindig előállítható egy b oldalú négyzet területeként, ahol 
b2=t. 

A következő segédtételt a görög matematikusok rutinszerűen al
kalmazták. 

5. Algebrai alakban: 
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Ha bevezetjük a z — ~ - = a és az 
tel az 

2 " 2 

(a+b)(a-b)=a2-b2 

b jelölést, akkor a té-

alakban már a 95. ábra egyszerű rajzáról leolvasható. Ugyanis, mi
vel az EBHF téglalap egybevágó a CHJK téglalappal, azért 

a2- b2= tEBCDGF= tcjKD^ (a+b)(a- b). 

Ezután fogjunk hozzá a VI/28. „feladat" megoldásához. Kép
zeljük el az adatokat és a megoldást a 96. ábrán. Az adott szakasz: 
AB=2a, az adott paralelogramma: E'B'C'F', és az adott terü
l e t e . 

Az első" lépésben az adott b2 területű sokszöget négyzetté ala
kítjuk a 4. segédtétel szerint. így rendelkezésünkre áll a b hosszú
ságú szakasz. A feladat egyik követelménye szerint xm=b2. A má
sik kikötés az, hogy az EBCF és az E'B'C'F' paralelogramma ha
sonló legyen. Ezért <x=a' és —= -—k, illetve m=ky, ahol k az 

H-ból és y-bol megszerkeszthető, például a párhuzamos szelők té
tele alapján. A követelmények tehát az a = a ' mellett: 

x+y—2a 

mx=b2 

95. ábra 

es 
m=ky. 

A két utóbbi egyenletből: 

b 2 i 

ahol c2 annak a téglalapnak négyzetté alakított formája, amelyet 
a b2 k-ad részéből nyerhetünk. 

Az 5. segédtétel szerint 

(x+yY 

tehát 

vagy 

*-=m -W m-x-y 

x-y 
2 

Ez az összefüggés pedig olyan derékszögű háromszögre vonatkozó 

Pitagorasz-tétel, amelynél a két befogó x-y és c, az átfogó 

pedig a. Ez a háromszög a 97. ábráa láthatóan megszerkeszthető, 97. ábra 
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98. ábra 

99. ábra 

ha a-

az a= 

c. E háromszög másik befogója 
x+y 

x-y és ha ezt levonjuk 

átfogóból, akkor éppen y-t nyerjük. 

Az y és az E'B'C'F' paralelogramma segítségével a szerkesztés 
végső lépése már megtehető úgy, hogy a la szakaszra a B végéhez 
rámásoljuk az E'B'C'F' paralelogrammát és az y szakaszt (98. 
ábra). Ezután az ábrát a kívánt mértékben megnagyítjuk (vagy ki
csinyítjük), tehát: az E pontból párhuzamost rajzolunk az E'F' 
szakasszal, és ezt elmetsszük a B'F' átló egyenesével. Az F met
széspont segítségével az ábra már kiegészíthető a szükséges ABCD 
paralelogrammává, és könnyen belátható, hogy az AEFD para
lelogramma területe valóban b2 és az EBCF paralelogramma ha
sonló az E'B'C'F' paralelogrammához. 

Ehhez a hiánnyal való, azaz elliptikus illesztéshez teljesen hasonló 
a VI/29. tétel kívánta hiperbolikus illesztés, ahol tehát az a feladat, 
hogy az adott 2a szakaszhoz illesszünk egy egyenes vonalú síkidom
mal egyenlő területű paralelogrammát úgy, hogy a többlet hasonló 
legyen egy adott paralelogrammához. 

Az előbbi jelölésekkel a megoldás vázlatát a 99. ábra szemlélteti. 
A gondolatmenet röviden: 

A követelmények: x—y=2a, 

a = a ' , 

és 

m v 
—= -= k, azaz m=ky, 
y u 

*'=T = C 

Röviden: xy=c2 

és x—y=2a. 

Hivatkozva ismét az 5. segédtételre: 

tehát 

1 =xy=c2, 

V - L . 1? 

így az a és c befogójú derékszögű háromszög átfogója éppen — = — . 

Az — — - átfogónak és az —~— befogónak a különbsége pedig 
éppen y. Ennek és az adott B'E'F'C paralelogrammának a segít
ségével a befejező szerkesztési mozzanat a VI/28. feladathoz ha
sonlóan végrehajtható. 
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Amint említettük, a Sztoikheia első két könyve nagyjából a 
püthagoreusok matematikáját foglalja össze és rendszerezi. AIII. és 
IV. könyv minden valószínűség szerint a khioszi HIPPOKRATÉSZ 
műveibó'l épült fel, de EUKLEIDÉSZ mesteri rendszerezésében. Tar
talom szerint ezt a részt a kör és a körrel kapcsolatos fogalmak 
(érintő, húrok, középponti és kerületi szög, a beírt és körülírt sza
bályos sokszögek) tulajdonságai, összefüggései és a kapcsolatos 
szerkesztések töltik ki. 

Az V. könyv majdnem teljesen EuDOXosznak tulajdonítható. 
Ez, a korát felfogásában is messze megelőző kitűnő könyv az 
arányelméletet tárgyalja oly módon, ahogyan EuDOXOSznál láttuk. 

A VI. könyv az arányelmélet geometriai alkalmazásaival foglal
kozik. Itt olvashatunk téglalapok és paralelogrammák területará
nyairól, a párhuzamos szelők tételéről, a síkidomok hasonlóságá
ról, területillesztéssel megoldható feladatokról, geometriai formá
ban megadott másodfokú egyenletek (geometriai) megoldásáról 
stb. 

A VII-VIII-IX. könyvek tartalmilag aritmetikai jellegű egységet 
alkotnak, amely lényegében számelmélet. A VII. könyvet 23 defi
níció vezeti be, amelyek a páros és páratlan, a prím- és összetett, a 
sík- és testszámokra, valamint a tökéletes számokra vonatkoznak. 
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A számelméleti tételek geometriai köntösben jelennek meg. A szá
mokat szakaszok reprezentálják. így a legnagyobb közös osztó ki
számítását is a kéi szakasz legnagyobb közös mértékét meghatározó 
euklideszi algoritmus helyettesíti (lásd: a PÜTHAGORASZ, PÜTHAGO-
REUSOK címszónál a 31. ábrát). A könyv utolsó, 39. tétele a legki
sebb közös többszörös megszerkesztésének a módját mutatja be. 
Egyébként a Sztoikheia VII. könyve minden valószínűség szerint a 
püthagoreusok igen jól felépített és azért változatlanul hagyott ké
zikönyve leheteti. 

A VIII. könyv a Sztoikheia egyik gyengébben sikerült része. Kap
kodó, olykor zavaros gondolatmeneteivel és stílusával a forrás
munka szerzőjéről, ARKHÜTASzról árulkodik. A kötet tételei azt 
igyekeznek tisztázni, hogy két szám, a és b közé az a : b aránytól 
függően miként lehet egy vagy több számot (középarányost) iktat
ni folytonos arányban. (Ha egy ilyen szám például c, akkor 
a : c=c : b. Két szám közbeiktatása esetén :a : c=c : d= d: b. Stb.) 
A kötet 22. tétele azt állítja, hogy „Ha három szám folytonos arány
ban áll, és az első négyzetszám, akkor a harmadik is az". Tehát ha 
a2 :b = b: c, akkor c is két egyenlő szorzótényezőre bomlik. 
EUKLEIDÉSZ, illetve ARKHÜTASZ hivatkozik a VIII/20. tételre, amely 
szerint ha két szám közé pontosan egy középarányos helyezhető el 
folytonos arányban, akkor a két közrefogó szám hasonló síkszám 
kell hogy legyen. Mint emlékszünk rá a püthagoreusi számelmélet
ből, a síkszám olyan szám, amely két tényezőre bontható. Két sík
szám akkor hasonló, ha megfelelő tényezőik aránya egyenlő. Al
gebrai jelöléssel: az u-v síkszám hasonló p-q-hoz, ha teljesül, 
hogy 

u :p=v :q. 

A 20. tétel szerint tehát a2 és c hasonló síkszámok. Ha pedig 
- mondja EUKLEIDÉSZ - a2 négyzetszám, akkor a 20. tételből kö
vetkezik, hogy c is az. Ezt a következtetést VAN DER WAERDEN az 
Egy tudomány ébredése című könyvében (magyar kiadás 252. ol
dal) tévesnek ítéli. Amint írja: „Ez a következtetés jogosulatlan, 
mert a azonkívül, hogy egyenlő tényezőkre bontható, felbontható 
lehet különbözőkre is, s ha ennek a felbontásnak felel meg c egy 
arányos felbontása, akkor a számok hasonlóságának definíciója 
teljesül anélkül, hogy ebből le tudnánk vezetni, hogy c egyenlő té
nyezőkre bomlik." Ezen a ponton azonban meg kell védenünk 
EuKLEiDÉszt. Ha ugyanis teljesül, hogy 

a2 : b=b : c, 

ahol a2 négyzetszám, valamint a2-nek nemcsak az a-a szorzatra 
bontása létezik, hanem valami a2=(n -u)-(n-v) is, ahol u^ v, ak
kor ebből valóban következik, hogy a c=(m-u) -(m-v) és az a2 

hasonló síkszámok az 



A NAGY GÖRÖG MATEMATIKUSOK 

(« • u): (m • «) = (« • v) :(m • v)=n : m 

aránypár szerint. Mivel azonban a2 négyzetszám, azért kell, hogy 
az («•»)•(«• v) szorzat alakjában (u-v) szintén négyzetszám le
gyen. Ekkor pedig a c—(m • u) • (m • v)=m2 • (uv) is négyzetszám. 
Természetesen teljesül az a követelmény is, hogy a2-nek és c-nek 
legyen szám mértani közepe. Mostani jelöléseinkkel ez a mértani 
közép, illetve annak négyzete: b2=á2 • c=(nmuv)2. 

A számelméleti tárgykört fejezi be EUKLEIDÉSZ a IX. könyvben. 
Itt is rábukkanhatunk néhány említésre méltó tételre. A 20. tétel 
tartalmazza annak a bizonyítását, hogy végtelen sok prímszám 
van. Tegyük fel ugyanis az ellenkezőjét, hogy tudniillik csak n prím
szám volna, és n egy meghatározott szám. Ekkor képezhető egy 
N szám úgy, hogy n prímszám szorzatához (P) hozzáadunk 1-et. 
így kapjuk az N= P+ 1 számot. Ez a szám azonban nem osztható 
a feltételezett n darab prímszám egyikével sem, tehát maga is törzs
szám. Ez pedig ellentmond annak a feltevésnek, hogy csak n prím
szám van. A prímszámok száma tehát véges nem lehet. 

A IX/21-34. tételsorozat minden valószínűség szerint a görög 
matematikatörténet legrégibb összefüggő tételsorozata. Ezekből né
hányat már megemlítettünk a 85. oldalon, de úgy vélem, hogy nem 
érdektelen teljes felsorolásuk úgy, ahogy azt az 1983-as magyar 
Eukleidész-fordításban olvashatjuk: 

21. Bárhány páros számot adunk össze, az összeg páros. 
22. Ha összeadunk valahány páratlan számot, melyek páros so

kan vannak, akkor az összeg páros. 
23. Ha összeadunk valahány páratlan számot, melyek páratlan 

sokan vannak, akkor az összeg is páratlan lesz. 
24. Ha egy páros számból párosat vonunk ki, a maradék páros. 
25. Ha egy páros számból páratlant vonunk ki, a maradék pá

ratlan. 
26. Ha egy páratlan számból páratlant vonunk ki, a maradék 

páros. 
27. Ha egy páratlan számból párosat vonunk ki, a maradék pá

ratlan. 
28. Ha egy páratlan számmal megszorzunk egy párosat, a szor

zat páros lesz. 
29. Ha egy páratlan számmal megszorzunk egy páratlant, a szor

zat páratlan lesz. 
30. Ha egy páratlan szám oszt egy párosat, akkor a felét is 

osztja. 
31. Ha egy páratlan szám relatív prím valamely számhoz, akkor 

a kétszereséhez is relatív prím. 
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32. A diádból kétszerezéssel nyert összes szám csak párosszor 
páros alakban áll elő". (A „diád" szó jelzi a 2-nek a számel
méletben kitüntetett szerepét.) 

33. Ha egy szám fele páratlan, akkor a szám csak párosszor pá
ratlan alakban áll eló'. 

34. Ha egy szám sem nem a diádból kétszerezéssel nyertek közül 
való, sem a fele nem páratlan, akkor mind párosszor páros, 
mind párosszor páratlan alakban előáll. 

A 35. tétel lényegében a mértani haladvány első n elemének ösz-
szegezési eljárását mutatja be, szokásos jelöléseinkkel az 

ax + a2+ • • - + an a\ 

megfogalmazásban. Kis átalakítás után: 

axq
n—ax _ a1q—al 

S„ ö, 
ahonnan nyerjük az 

mai formában használatos összegképletét. 
A IX. könyv 36., egyben utolsó tétele azt bizonyítja be - amint 

ezt már a püthagoreusoknál is láttuk -, hogy ha az 

l + 2+22+...+2n=p 

prímszám, akkor 2"p tökéletes szám (86. oldal). 
A Sztoikheia IX. könyve is annyira egységes, hogy nem nehéz 

észrevennünk benne a püthagoreusi tanoknak szinte átdolgozás nél
küli részét. Általában a VII-VIII-IX. könyv - amint már említet
tük - a püthagoreusi hagyományok feldolgozása, és egyben előké
szítése a következő, térgeometriai részhez szükséges számolási is
mereteknek. 

A mű legterjedelmesebb egysége a 115 tételre terjedő X. könyv, 
amely mintegy aritmetikai előkészítője a következő geometriai ré
szeknek, főként a XIII. könyvnek. A X. és XIII. könyvben tár
gyalt, illetve felhasznált tételek, valamint az ott alkalmazott elne
vezések között akkora összhang van, hogy ismét közös szerzőre 
gyanakodhatunk. PLATÓN barátjáról, THEAiTETOSzról van szó, 
akire PLATÓN Timaiosz című dialógusán kívül egy X. századi 
gyűjteményes munka, a Szuda (Szuidász) irányította a figyelmet. 
A X. ésXIII. könyv egységes és a többitől eltérő stílusa és módszere 
mindenesetre meggyőzhet arról, hogy szerzőjük közös. A X. könyv 
első része mintegy mértékegységül bevezet egy meghatározott sza
kaszt. A többi szakaszt mérhetőnek nevezi, ha az egységszakasszal 
van közös mértéke, különben nem mérhető. Bevezeti a szakaszok 
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szerinti összemérhetőség fogalmát, amennyiben a két szakasznak 
van közös mértéke. Definiálja azonban a szakaszok négyzetük sze
rinti összemérhetőségét is. Ez az előbbinél tágabb fogalom. Ha 

például az egyik szakasz /2, a másik /3 hosszú, akkor ezek össze-
mérhetetlenek, de a velük mint oldalakkal szerkesztett négyzetek 
területei, a 2 és a 3 már összemérhetők, azaz a yl és /3 négyzetük 
szerint összemérhetők. E fogalmakra alapozva végzi el EUKLEIDÉSZ 
a bikvadratikus irracionális kifejezések, tehát az a± Yb, a Ya± Yb, 

a Va±Yb, és a F / Ű ± Yb bikvadratikus irracionalitások bonyolult 
osztályozását, ahol a és b összemérhető. THEAiTETOSzra utal (VAN 
DER WAERDEN: Egy tudomány ébredése, 285. oldal) a X/l. tétel is, 
amelyet mesterien alkalmazott ARKHIMÉDÉSZ a kimerítés módsze
rénél. E szerint: Ha az A és B egynemű mennyiségek közül A>B, 
akkor ha .4-ból elvesszük a felénél nagyobbat, és a maradékból is
mét annak a felénél nagyobbat, és ezt így folytatjuk, akkor elju
tunk egy olyan R maradékhoz, amely már kisebb U-nél (/?<£). 
Ma talán hozzátennénk a nyomaték kedvéért, hogy bármilyen ki
csiny is legyen B. Megemlítjük még azt a püthagoreusoknál meg
ismert eljárást, amely alkalmas tetszőleges számú pitagoraszi szám
hármas előállítására. 

A X. könyv eredményeinek alkalmazásait látjuk a XIII. könyv
ben, amelyben megtaláljuk az egyazon gömbbe írt öt szabályos 
test éleinek az összehasonlítását, valamint az öt szabályos test meg
szerkesztését a körülírt gömb sugarából. 

A XIII. könyvet azonban megelőzi a szintén térgeometriai tár
gyú XI. és XII. A XI. könyv térgeometriai bevezetés. A könyv 
módszeréhez híven EUKLEIDÉSZ előrebocsátja a szükséges definíció
kat. Ezeket követik azok a tételek, amelyek tárgya az egyenesek és 
síkok térbeli helyzetére, a testszögletekre, paralelepipedonokra és 
a hasábok térfogatára vonatkoznak. A XII. könyvben a gúla, hen
ger, kúp és gömb térfogatszámítása, illetve e testek térfogatará
nyainak vizsgálata van. A módszer az EuDOXOSznál már ismertetett 
kimerítési eljárás, amely a határérték-számítás ókori csíráit tartal
mazza. 

Amint láttuk, a Sztoikheia valóban nem mondható eredeti alko
tásnak, legfeljebb egyes részleteiben. A sokféle forrásmunkából 
összeszedett részletek egységét a maga korában mesterinek minő
sülő elrendezés és az axiomatikusán megalapozott, egymásra épülő 
tételek tárgyalásmódja biztosítja. Ez a mű elévülhetetlen érdeme, 
az ti., hogy követésre méltóvá tette mind a mai napig a matemati
ka, sőt más tudományok számára is az axiomatikus feldolgozást. 

Később a Sztoikheia könyveihez csatlakozott még két kisebb, de 
már nem EUKLEIDÉSZ által, viszont teljesen az ő szellemében meg
írt munka, XIV. és XV. könyvként. 
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A XIV. könyv szerzője, HÜPSZIKXÉSZ (i. e. 180 körül) kimutatja, 
hogy az ugyanazon gömbbe írható dodekaéder és ikozaéder tér
fogatának aránya megegyezik ugyanezen testek felszínének ará
nyával, továbbá hogy e gömbbe írt kocka és ikozaéder éleinek 

aránya is ugyanakkora, nevezetesen V 10/[3(5 — /5)], illetve egysze

rűbb alakban: X — ~ - . Ezt az arányt meg is szerkesztette. Meg-
' 6 

jegyezzük, hogy EUKLEIDÉSZ kortársa, ARISZTAIOSZ igazolta, hogy 
ugyanazon gömbbe rajzolt dodekaéder és ikozaéder esetében a 
dodekaéder ötszöglapjai köré rajzolható kör ugyanakkora, mint 
az ikozaéder háromszöglapjai köré írt kör. 

A XV. könyv a VI. században keletkezett. Szerzője ismeretlen, 
magát „a hírneves ISZIDÓROSZ" tanítványának nevezte. Ez a milé-
toszi ISZIDÓROSZ (i. sz. 530 körül) Konstantinápolyban a csodálatra 
méltó Hagia Szófia egyik építője volt, egyike az utolsó kimagasló 
görög matematikusoknak. E könyv szintén a szabályos testekkel 
foglalkozik. Fő témája, hogyan lehet valamely szabályos testet egy 
másikba írni. 

A Sztoikheia arab fordításban maradt ránk. A XII. században 
fordították le latinra, és a XVI. században jelent meg több nemzeti 
nyelven. Az első nyomtatott példány Velencében látott napvilágot 
1482-ben. Magyarul először csak a Sztoikheia néhány tétele jelent 
meg 1655-ben APÁCZAI CSERE JÁNOS (1625-1659) Magyar En-
cyclopaediá}ában. A teljes könyvet először BRASSAI SÁMUEL (1800-
1897) fordította le magyarra 1865-ben. Ennél a nehézkes stílusú 
könyvnél jobban olvasható BAUMOARTNER ALAJOS (1865-1930) for
dítása 1905-ből. Kár, hogy ő csak az első hat könyvet, tehát a sík
geometriai részt fordította le. Végre EUKLEIDÉSZ e világhírű műve 
1983-ban modern magyar nyelven is megjelent MAYER GYULA ki
tűnő fordításában. 

EuKLEiDÉsznek nem egyetlen könyve az Elemek. Számos más 
művet is írt, de ezek jelentőségükben elmaradtak a Sztoikheia mö
gött. Csak cím szerint ismerjük a következő munkáit: Pszeudaria 
(hamisságok; pszeudosz= csalás), Kónika (kúpszeletek), Topoj 
prosz epifaneia (felületeken található geometriai helyek), Porisz-
mata (tételek). 

Görögül és arab fordításban is megmaradt az algebra történeté
ben fontos szerepet játszó Data (adottak, meghatározottak) című 
könyve, amelyben geometriai formában algebrai jellegű tételek ta
lálhatók, például: Ha adott a, valamint az a : b arány, akkor ez 
meghatározza b-t. Egy másik példa: (a+b)-ve\ és (a : b)-ve\ meg
határozott a és b. Valószínű, hogy a Data az alexandriai iskola tan
könyve volt. 

Csupán arab fordításban maradt meg az Alakzatok felbontásáról 



A NAGY GÖRÖG MATEMATIKUSOK 

című eukleidészi mű. Ebben olyan feladatok szerepelnek, amelyek 
szögletes síkidomok adott arányú részekre bontását kívánják egy 
adott ponton átmenő egyenes segítségével. 

EUKLEIDÉSZ ismeretes, de nem matematikai tárgyú művei: az 
Optika, a Katoptrika, a Katatomé Kanónosz és a Phainomena. Ezek 
közül az első' kettó' fénytani mű, a harmadik zeneelmélet, a negye
dik pedig csillagászati tárgyú. 

EGY KIS NEM FELESLEGES FILOZÓFIAI KITÉRŐ 

Ahhoz, hogy igazán megérthessük a görög aritmetikát és a mate
matikai bizonyítási módszereket, ismernünk kell egy kissé a kora
beli görög filozófiát. Ennek a szükségesre szorítkozó, vázlatos át
tekintésében alapul vettem SZABÓ ÁRPÁD és FALUS RÓBERT ide
vágó kutatási eredményeit. 

A mai értelemben vett tudományos gondolkozásnak nem kellett 
még kifejlődnie ahhoz, hogy az ember a mindennapi életben fel
ismerje és alkalmazza a tapasztalatokon alapuló általánosítás és 
az ok-okozati kapcsolatok törvényeit. Ahol pedig ezek a gyakor
latból származó logikai műveletek felmondták a szolgálatot, azaz 
ahol valaminek nem tudták magyarázatát adni, ott segítségül lehe
tett hívni az isteni beavatkozást, ezt a mindig kéznél levő és általá
nosan méltányolt hipotézist, amint ezt az Iliász sok példája kö
zül is mutatja a következő, amelyet a szinte találomra kinyitott 
műből olvastam ki: 

„Új vesszőt röpített Teukrosz ki az íj idegéről 
Hektor ellen, akit vágyott lenyilazni a lelke; 
s ismét elvétette; kitérítette Apollón;" 

Lehetetlen, hogy egy ilyen jó harcos, mint TEUKROSZ, annyiszor 
elvétette volna a célt, ha egy isten közbe nem lép. - Hogyan kelet
kezett a világ? „Isten teremtette", hangzik a válasz a „nem tudom" 
helyett. A filozófia mindig kérdez olyat, amelyre a tudomány még 
nem tudhat felelni. Ez nem is nagy baj, hogy ti. kérdez, a baj az, 
hogy felel is rá. Ilyen vonatkozásban ma sem lehetünk nagyon 
büszkék. Az előbbi kérdésre a „modern tudományos" válasz az, 
hogy kezdetben volt a „nagy bumm", az ősrobbanás. Valljuk be, 
hogy a régi és az új felelet között természettudományos szempont
ból nincs is nagy különbség, sőt a korábbiban nyíltan elismerjük, 
míg az utóbbiban a tudományosság látszatába burkoljuk tudatlan
ságunkat. 

A tapasztalatok általánosítása már az állati lét fokán is életfel
tétel. (Valahányszor oroszlánnal találkoztam, mindig megtáma-
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dott: Minden oroszlán veszedelmes állat.) A legegyszerűbb munka
végzésnél is alkalmazzuk az ok-okozati összefüggést. (Ha két fát 
így és így összedörzsölök, akkor tűz keletkezik.) Ugyancsak az 
emberi értelem kifejlődésének a kezdetére nyúlik vissza az ellenté
tek észrevétele: kicsi-nagy, kevés-sok, világos-sötét, jó-rossz, élő
halott stb. Jogosan számítható az ősi logikai műveletek közé az a 
megállapítás, hogy aki már nem él, az meghalt. Az ellentétpár egyik 
tagjának a tagadásával igen sokszor együtt jár a másik tag igen
lése. 

A megismeréshez vezető elemi logikai műveletek csírái tehát töb
bé vagy kevésbé tudatosan fellelhetők a legősibb emberi gondolko
zásban is. Ilyenek: az egyes esetekből való általánosítás, azaz az 
indukció, a hipotézisalkotás, a közvetett bizonyítás és az ok-oko
zati következtetés. 

Igen valószínű, hogy már a THALÉSZ előtti görög matematiká
ban és bizonyára THALÉSZ bizonyításaiban is ezek a félig tudatos, 
főleg a tapasztalatokon alapuló logikai műveletek keveredtek a 
még egészen szemléletes bizonyítással: a megmutatással. THALÉSZ 
éppen azért határkő a matematika történetében, mert úgy sejtjük, 
hogy az elsők között használt tudatosan olyan logikai igazolást, 
mint például a közvetett bizonyítás (ha a és /? csúcsszögek és még
sem egyenlők, akkor a + y és (3+y sem egyenlők, azaz az egyenes
szögek sem egyenlők. Ez pedig lehetetlen, tehát az a és a /? csúcs
szögek egyenlők), vagy talán már a deduktív módszert is (az egye
nesszögek egyenlők, azaz a-f y—P+y. Ha egyenlőkből egyenlőket 
veszünk el, ismét egyenlőket kapunk, tehát a=/S).' 

THALÉSZ egyik tanítványa, ANAXAGORASZ volt a mestere a kis
ázsiai Kolophónban született XENOPHANÉsznek. Ez a XENOPHA-
NÉSZ (i. e. 5767-478?) 25 éves korában menekült el sok honfitársá
val együtt a perzsa hódítások elől. Mint dalnok és vándorénekes 
hányatott bolyongás után kötött ki a görög menekültek által ala
pított Eleában (Hüelé latinul: Velia), Itália déli részén. Ő volt az 
eleai filozófiai iskola első képviselője. Felismerte, hogy a tapaszta
lati általánosítások tévútra vezethetnek. Abból indult ki, hogy az 
isteneket az ember a saját képére képzeli el. Az etiópok istene 
- mondja - fekete és pisze, a thrákoké pedig kék szemű és vörös 
hajú, ugyanakkor a görög istenek telve emberi gyarlóságokkal. 
Melyik hát az igazi istenkép? Bizonyára egyik sem. Az emberi tu
lajdonságoknak az Istenre való átruházása, általánosítása jogta
lan : tévhitet szül. Művének egy másik töredékében azt írja, hogy 
„Ha a sárgálló mézet nem teremtette volna az Isten, akkor az em
berek sokkal édesebbnek mondanák a fügét." Mintha azt monda
ná : a füge önmagában édes ugyan, de a mézhez képest nem édes. 
Az érzetet megsemmisíti vagy legalábbis megváltoztatja a követ
kező. Az érzékszervek csak az összehasonlítást teszik lehetővé: a 
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méz édesebb, mint a füge. Ez a megállapítás azonban viszonylagos, 
nem abszolút jellegíí, tehát magáról az „édesről" semmit sem 
mond. Az érzékelés csak látszólagos ismeretekhez vezet és nem a 
valósághoz. Ez ugyan hasznos lehet az anyagi világ egyre jobb 
megismerésében, de a gondolkozásban nem. XENOPHANÉSZ tehát 
- amint FALUS RÓBERT megfogalmazta - felfedezte, hogy „Más 
módszert követel a természet megismerése, és megint mást az ab
szolútumot kereső gondolkozás." így HÉRAKLEITOSZ (i. e. 544-483) 
mellett XENOPHANÉSZ volt az első, aki különválasztotta az érzék
szervek útján nyert ismereteket a pusztán gondolkozással elérhető 
tudástól. A helyes istenfogalom megalkotásában XENOPHANÉSZ ar
ra törekedett, hogy abban ne legyen semmi antropomorfizmus, 
semmi tapasztalati elem. így aztán erről az absztrakt, csak elgon
dolható Istenről nem is mondhatott mást, mint azt, hogy van és 
egy. Az „egy" itt azt is jelenti, hogy egységes, azaz oszthatatlan. 
XENOPHANÉSZ az istenfogalmat lényegében azonosította a csak el
gondolható, oszthatatlan egységgel. 

XENOPHANÉSZ bizonyítás nélküli filozófiai állításait továbbcsi
szolta és kifejtette tanítványa, PARMENIDÉSZ (i. e. 5207-450), aki 
egy ideig valószínűleg püthagoreus is volt. Az, hogy Elea és a 
püthagoreusok székhelye, Krotón alig 50 km távol volt egymástól, 
nem zárja ki azt a feltevést, hogy a két iskola kezdetben kölcsönö
sen hatott egymásra, tehát nem csupán az eleai elvek és bizonyítási 
módszerek szivárogtak be a matematikába, hanem a püthagoreusi 
számfogalom és matematikai eljárások is termékenyen alakították 
a filozófiai nézeteket. 

Mindenesetre PARMENIDÉSZ, az eleai filozófiai iskola megalapí
tója A természetről című, kétrészes tankölteményében kifejtette, 
hogy az érzékszerveink nem a dolgok lényegéről tudósítanak ben
nünket. Az érzékszervek híradása csak látszat, megbízhatatlan, fél
revezető, már csak azért is, mert a világ dolgai folytonos változás
ban vannak. Mire egy dolgot érzékelnénk, addigra már megválto
zott, így a dolgok jelenéről érzékszerveink nem képesek tudósítani. 
A tudás tehát csupán gondolkozással szerezhető meg. Tovább-
menően, még a gondolkozással is vigyáznunk kell, hiszen rengeteg 
ellentmondásos fogalom van, ezek nem vezethetnek el a helyes tu
dáshoz. Ilyen a keletkezés fogalma is. Arra a kérdésre, hogy a lé
tező miből keletkezett, kétféle választ adhatunk. Az egyik az, hogy 
a létező a létezőből lett. Ez a felelet nem kielégítő, hiszen nem tesz 
különbséget a keletkezése előtti és utáni létező között. A másik el
képzelhető válasz így hangzik: A létező a nem létezőből lett. Ez 
megint furcsa állítás, hiszen ami nem létezik, arról lehet-e valamit 
is állítani? A keletkezés tehát ellentmondásos fogalom: Nincs ér
telme annak a kérdésnek, hogy „Miből keletkezett?". Ugyanígy el
lentmondásos az elmúlás és minden változást, mozgást jelentő fo-
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galom, tehát használatuk a gondolkozásban tilos. Nem nagy lépés 
kellett ahhoz, hogy az eleai filozófusok belássák a mozgással kap
csolatos tér- és idó'fogalmak ellentmondásos voltát is. 

PARMENIDÉSZ egyik tanítványa, az eleai ZÉNÓN (i. e. 4907-430?) 
(nem a mintegy 100 évvel késó'bbi sztoikus kitioni ZÉNÓN) éppen 
arról lett híres, hogy négy olyan paradoxont fogalmazott meg, 
amelyeket a mozgás ellentmondásosságára alapozott. Az első, 
„AKHILLEUSZ és a teknősbéka" néven ismeretes. Tegyük fel, hogy 
AKHILLEUSZ tízszer gyorsabb a teknősbékánál. A teknőc mégis fu
tóversenyre hívta ki a görög hőst azzal a feltétellel, hogy például 
100 m-en 10 m előnyt kap. Miután AKHILLEUSZ a feltételt elfogad
ta, a teknősbéka így okoskodott: Nem is kell lefutnunk a versenyt, 
hiszen világos, hogy nem érhetsz utol. Amíg ugyanis behoznád a 
10 m-es előnyömet, addig én 1 m-t előremásznék; mire behozod az 
1 m előnyt, addig én 1 dm előnyre teszek szert, és így tovább. 
E végtelenségig folytatható gondolatmenet szerint mindig lesz egy 
kis előnyöm. A versenyt tehát nem nyerheted meg. 

A másik paradoxon azt állítja, hogy a kilőtt nyíl nem mozog. 
Nem tudjuk ugyanis megmondani, hogy hol mozog a nyíl. Vagy 
ott mozog, ahol pillanatnyilag van, de az éppen most elfoglalt tér
rész nem teszi lehetővé a mozgást. Akkor tehát ott mozog, ahol 
nincs. Ez megint lehetetlen, mert ahol nincs, ott nem csinálhat 
semmit. 

A harmadik paradoxon szerint a kilőtt nyíl sohasem érkezhet el 
a célba, mert előbb meg kell tennie az út első felét, aztán a hátra
levő út felét, aztán a további út felét, és így tovább. így tehát a cél
ba érésig végtelen sok útszakasztkellene befutnia, ehhez pedig vég
telen hosszú időre lenne szüksége. 

A negyedik paradoxon nem kevésbé meglepő dolgot állít, mint 
azt, hogy az idő fele egyenlő ugyanannak az időtartamnak a dup
lájával. Az okoskodás a következő: Három egyenlő hosszú út
szakaszt képviseljen a 100. ábra szerinti I. helyzetben 8-8 pont. Az 
első szakasz nyugalomban marad. A második és a harmadik sza
kasz egyszerre indul és ugyanakkor áll meg az ábra szerinti II. hely
zetben. A harmadik szakasz, ha mozgását az elsőhöz viszonyítom, 
akkor 4 pontnyi utat tett meg, ha viszont a másodikhoz viszonyí
tom, akkor 8 pontnyit. ZÉNÓN a megtett út minden pontjához hoz
zárendelt egy időpontot, egy pillanatot. így a 3. szakasz, az elsőre 
vonatkoztatva 4 pillanat alatt tette meg az utat, a másodikhoz ké
pest pedig 8 pillanat alatt. A 4 pillanat fele akkora időtartam, mint 
a 8 pillanat. A harmadik szakasz mozgásához azonban csak egyet
len indulási és egyetlen érkezési pillanat tartozik. E kettő közötti 
idő nem lehet kétféle, tehát az előbbi két időtartamnak egyeznie 
kell, azaz „a fele idő egyenlő a kétszeres idővel". Ezt az eszmefut-
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tatást ZÉNÓN úgy végezte el, hogy mind a három szakaszt végtelen 
sok, de ugyanannyi pontból állónak képzelte. 

Akkoriban ezeknek az okoskodásoknak a megcáfolása a végte
len fogalmának tisztázatlansága miatt lehetetlennek látszott. így 
igaznak tűnt az az állítás is, hogy a mozgás, valamint a vele össze
függő tér- és időfogalmak ellentmondásosságuk miatt nem elgon
dolhatok, és ezért a gondolkozásban nem használhatók. ZÉNÓN 
paradoxonjai voltaképpen közvetett bizonyítások: Ha felteszem, 
hogy a mozgás nem csupán látszólagos jelenség, akkor ebből, lám, 
az következik, hogy AKHILLEUSZ nem éri utol a teknősbékát, hogy 
a kilőtt nyíl sohasem érkezik a célba, hogy a fele idő akkora, mint 
a kétszeres. A feltevésből tehát lehetetlen állítások következnek, 
és így a feltevés téves: a mozgás tehát elgondolhatatlan. 

Végül is az eleai filozófia bizonyítás nélkül csak azt az állítást 
fogadta el, hogy „a létező van", illetve a „nem létező elgondolha
tatlan, tehát nincs". Erre alapozva fejlesztettek ki egy vitatkozási 
módszert, amelyre szép példák PLATÓN (i.e. 427-347?)dialógusai. 
PLATÓN tanácsa a következő: Aki cáfolni akarja ellenfele vélemé
nyét, az először keressen egy olyan állítást, amelyet mindkét vitat
kozó fél elfogad. Azután úgy kell vezetni a beszélgetést, hogy a 
megcáfolandó állításból helyes következtetéssel olyan tétel szár
mazzék, amely ellentmondásban áll a közösen elfogadott vitaalap
pal. Ebből kitűnik, hogy ellenfelünknek nincs igaza. A tanácsolt 
eljárás tehát az indirekt bizonyítás, a cáfolással való igazolás, ti. a 
bizonyítandó tétel ellenkezőjét kell megcáfolni. 

Az eleai filozófia az absztrakt „létező" fogalmát az „egy" fogal
mával azonosította, és részekre nem bonthatónak, oszthatatlannak 
vélte. Érvelése szerint a létező teljes egészében létező, nincsenek 
jobban és kevésbé létező részei. Az „egy" (a létező) fogalma kizárja 
az oszthatóságot, mert a részekre osztott „egy" részei szerint már 
„sok" lenne. így az egy és a sok a létezőben ellentmondás volna, 
ami nem engedhető meg. Az eleai filozófia a „sok létező" fogalmát 
is tagadta. Már két létező is egy harmadikat tételez fel, amely a ket
tőt elválasztja, de akkor a harmadik és az első, valamint a harma
dik és a második létezőt is újabb létezőknek kellene elválasztaniuk, 
így folytatva, az eredetileg feltételezett két létező közé végtelen sok 
létezőt kellene elképzelnünk, amelyek a kettő között nem férnének 
el. Az eleai elképzelés szerint tehát az egyetlen elgondolt létező ki
tölti és magába foglalja a mindenséget, azzal és az Istennel egy. 
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A FILOZÓFIA ÉS A MATEMATIKA 

Az előző fejezet filozófiai áttekintése után gondoljunk vissza a gö
rög matematika kialakult módszereire és fogalmaira, azokra, ame
lyek időben felölelik az i. e. VI-III. századot, tehát THALÉsztól 
EüKLEIDÉSZig. 

Bizonyára nem véletlen, hogy THALÉSZ az ismert ókori matema
tikusok közül elsőként szakított a szemléletességgel, értve ezen azt, 
hogy nem elégedett meg az állítások szemlélet alapján való elfoga
dásával, hanem szükségét érezte a logikai igazolásnak. Még erő-
sebben jelentkezett ez az új, tipikusan görög matematikai irányzat 
a püthagoreusoknál, és teljes kiforrottságában látjuk EUKLEIDÉSZ-
nél. THALÉSZ, PÜTHAGORASZ és az utánuk következő matematiku
sok egy-két századnyi kora éppen az eleai filozófia kialakulásának 
és hatásának az ideje. 

A püthagoreus számelméletben az „egy" az istenség jelképe, 
oszthatatlan, részekre nem bontható. A püthagoreus „egy" azonos 
az eleai „létező" fogalmával. Az oszthatatlanság viszont kizárja a 
törtek létezését. A gyakorlati életben - például a kereskedők - ter
mészetesen használták a törteket. A püthagoreus „egy" azonban 
csak az „elgondolt", az absztrakt „egy", amely az eleai elvek sze
rint kizárja az oszthatóság tulajdonságát. Ha a püthagoraszi arit
metika következetesen igazodott volna az eleai filozófiához, akkor 
lehetetlenné vált volna maga az aritmetika. Az eleaiak ugyanis, 
mint láttuk, tagadták a sok fogalmát. A püthagoreusok viszont 
definiálták a „szám" fogalmát, mégpedig úgy, hogy a szám az egy
ségek halmaza. Az egység, felfogásuk szerint, nem is szám, hanem 
csak a számok (az elgondolt számok) forrása. A számok tehát már 
oszthatók. Az ilyen módon meghatározott számok egyszersmind 
megoldották a törtek tagadásának a problémáját is, mert a törtek 
helyett két szám arányáról már lehetett beszélni, és az arányokkal 
éppen úgy lehetett műveleteket végezni, mint a törtekkel, ti. a gya
korlati élet törtjeivel. 

Az első igazi aritmetikai nehézség az irracionális viszony felfede
zésével adódott. Ha a négyzet oldalához számot (természetes szá
mot) rendelünk, akkor - amint láttuk - az átlót nem lehet szám
mal jellemezni, de még két szám arányával sem. Más megfogalma
zásban : Nem tudjuk számmal jellemezni annak a négyzetnek az 
oldalát, amelynek a területe kétszer akkora, mint egy adott, szám
mal jellemezhető oldalú négyzet területe. A görögök ezt az elkép
zelhetetlen számot „arrhéton" számnak, „kimondhatatlan" szám
nak nevezték. 

Ugyanez a probléma viszont szerkesztéssel, tehát geometriai for
mában semmi nehézséget nem okozott. Nehéz volt azonban a geo
metriai fogalmak olyan meghatározása, amely összhangban van az 
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eleai filozófiával. A baj ott kezdó'dött, hogy az eleai tanok szerint 
a mozgás és a tér ellentmondásos fogalmak, tehát nem elgondolha
tok, azaz a gondolkozásban nem használhatók, és így az igazi tu
dás számára nem létező' fogalmak. Ha viszont nincs tér, akkor a 
tér tudománya, a geometria sincs. A szerkesztéssel is baj van, hi
szen valamit megszerkeszteni csak mozgással tudunk, a mozgás 
pedig nem elgondolható. PÜTHAGORASZ idejében a geometriát a 
fenti okok miatt nem is tekintették igazi matematikának (mathé-
ma=tanulmány), hanem csak „látásból, hallomásból" eredő", lát
szólagos ismeretnek, görögül „hisztorié"-nek. Láttuk azonban, 
hogy akadt egy probléma, amely a görög matematikát szinte rá
kényszerítette a geometria művelésére - éppen a már említett „ir
racionális szám" felfedezése. Pontosabban: a négyzet oldalából a 
négyzet átlóját nem lehetett aritmetikai úton meghatározni, de szer
kesztéssel igen. Más szavakkal: egy számnak és a szám kétszeresé
nek a mértani középarányosa „arrhéton", kimondhatatlan szám, 
de mégis megszerkeszthető. Ezért is nevezték el geometriai közép
nek. Gondoljunk a püthagoraszi számelmélet háromszög-, négy
zet-, téglalap-, sokszög-, hasábszámaira. Ebben a számelméletben 
már geometriai fogalmakat használtak, lényegében geometriai 
számelméletet műveltek, illetve azt alapozták meg. 

Az eleai iskolától ösztönzött bizonyítási módszerek, különösen 
pedig az axiómákra alapozott deduktív módszer, a geometriában 
az alapfogalmak nem kielégítő definíciói miatt, nehezebben keresz-
tülvihetőek voltak, mint az aritmetikában. Azért, hogy a geometria 
az eleai elvekkel lehetőleg összhangban legyen, megalkották a csu
pán gondolatban létező geometriai alakzatokat. A geometriai pont, 
egyenes, sík vagy kör önállóan a valóságban nem létezik. Amit raj
zolunk, az csak jele, jelképe az elgondolt alakzatnak, úgy, ahogy a 
leírt szám is csak jelképe a minden konkrét tartalmat nélkülöző, 
absztrakt számnak. Ezért olyan kínosan gondosak EUKLEIDÉSZ geo
metriai definíciói: Pont az, aminek nincs része. A vonal szélesség 
nélküli hosszúság. Ilyen pont, ilyen vonal csak elgondolható, a va
lóságban nincs, rajzolni ilyet nem tudunk. Ezek az erőltetett defi
níciók - erőltetettek, mert egyszerűbb fogalmat bonyolultabbal 
magyaráznak - nem segítettek azon, hogy a szerkesztéseknél rajzo
lunk, keletkeztetünk, tehát ezektől a műveletektől elválaszthatatlan 
a mozgás, a létrehozás, amelyek pedig az eleai tanok szerint tilos 
fogalmak. 

A geometria vázolt nehézségein megpróbált segíteni a filozófia 
és a matematika is. Az eleai filozófiát PLATÓN módosította. Ő olyan 
nagyra becsülte a geometriát, hogy nélküle a filozófiát nem tudta 
elképzelni, legalábbis erre mutat Akadémiájának kapujában a „Ne 
lépjen ide be senki, aki nem ismeri a geometriát!" felirat. PLATÓN 
úgy vélte, hogy az érzékekkel tapasztalható, változó, látszólagos 
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dolgok mellett van egy másik, valóságos világ, a változást nem is
merő, amely az érzékelhető' dolgok absztrakcióit, ideáit tartalmaz
za. Az utóbbi teszi csak lehetővé az igazi tudást, és ez csak gondol
kozással közelíthető meg. PLATÓN azonban, hogy a geometriát is 
„szalonképessé" tegye filozófiájában, a látszólagos világ és az ideák 
világa közé iktatta azt a birodalmat, amely maga változatlan, de 
amelyben a változások lefolynak, vagyis a teret. Ennek a változá
sokat magába foglaló, változatlan világnak, a térnek a tudománya 
a geometria. 

A platóni rangsorolásban tehát a látszólagos történések fölött 
van a tér, és erre következik az ideák mozdulatlan, örök világa. Az 
érzékek csalóka, bizonytalan ismereteket adnak, az ideák az ab
szolút igazságot. Ez utóbbi megszerzésében segít az átmeneti jelle
gű tér tudománya, amely megtanít a helyes gondolkozásra, az ab
szolút törvények meglátására. PLATÓN a matematika nem geomet
riai részét, tehát az absztrakt számok tudományát, az előbbi be
sorolási szempontnak megfelelően a geometria fölé helyezte, azaz 
az ideák tartományába. A filozófia tehát még akkor is, ha a geo
metriát csak amolyan másodrendű matematikai területnek nyilvá
nította, tett valamit tekintélyének elismertetéséért. 

A matematikusok egészen más úton „mentették meg" a geomet
riát. Mivel szükségük volt rá - hiszen segítségével problémamente
sen oldottak meg olyan feladatokat, amelyekkel a „tiszta" aritme
tikában nem boldogultak -, azért amennyire lehetett, megkísérel
ték ugyan tiszteletben tartani az eleai tanokat, de egy bizonyos ha
táron túl határozottan szakítottak azokkal. Már a püthagoreusok 
megkísérelték az aritmetikai egység mintájára megteremteni a geo
metriai egységet azzal a definícióval, amelyet EuKLEiDÉsznél is ol
vashattunk: a pont az, aminek nincs része. A számfogalomnak 
megfelelő szakaszfogalommal azonban már baj volt. A szám az 
egységek összessége, de mondható-e, elgondolható-e, hogy a sza
kasz a kiterjedés nélküli pontok összessége. A szám osztható, de 
véges számú osztója van, és a legkisebb osztója az egység. A sza
kasz is osztható, de végtelen sok osztója van, azaz végtelen sok 
olyan szakasz létezik, amely maradék nélkül rámérhető, de ezek 
között nincs legkisebb, és legkevésbé lehet ez a kiterjedés nélküli 
pont. A pontnak és a szakasznak ezek a nem megfelelő definíciói 
tették lehetővé ZÉNÓN paradoxonjait is, aki a véges halmazokra 
helyes törvényeket alkalmazta minden további nélkül a végtelen 
halmazokra is. 

Átvehették azonban a geométerek az eleai filozófia bizonyítási 
módszereit. A bizonyításhoz a geometriában sem volt szabad se
gítségül hívni a szemléletet. A tisztán gondolkozással való igazolás
hoz azonban először is ellentmondásmentes fogalmakra volt szük
ség. Ezeket biztosították, vagy legalább igyekeztek biztosítani a 
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definíciók. Definiálni (görögül: horidzeszthai) annyit jelent, mint 
elhatárolni. A definíció tehát az elmélkedés tárgyát elhatárolja 
minden mástól, ami nem a tárggyal azonos. Ugyanakkor valamely 
fogalmat csak más, egyszerűbb fogalmakkal lehet definiálni, és a 
meghatározáshoz szükséges fogalmakat ismét újabb, még egysze
rűbbekre kell visszavezetni. Nyilvánvaló, hogy a definíciók e lánca 
nem lehet végtelen hosszú. Kell tehát, hogy legyenek olyan egyszerű 
fogalmak, amelyek már nem szorulnak definiálásra. Mai nézeteink 
szerint ilyen a pont, az egyenes és a sík is. Amikor EUKLEIDÉSZ a 
pontot definiálta, akkor nemcsak feleslegesen járt el, hanem hibá
san is, hiszen a rész, amellyel definiált, nem egyszerűbb, hanem ösz-
szetettebb fogalom, mint a pont, amelyet meghatározott. Minden
esetre a Sztoikheiának és már eló'tte a görög matematikusoknak 
az az igyekezete, hogy vizsgálódásuk tárgyát és fogalmait definiál
ják, biztosítani akarta az egyértelműséget, az önellentmondásmen
tességet. 

Az ellentmondásmentesség célját szolgálták az axiómák és a 
posztulátumok is. Az axióma szó magyarul követelést jelent, és a 
görög „axioó"=kérek, követelek ige képzett alakja. Ennek az igé
nek van azonban egy olyan jelentése is, hogy méltányolok, értéke
lek. Ez az axióma szó értelmének olyan árnyalatot kölcsönöz, ame
lyet magyarul a „méltányos követelés" fordítással lehetne vissza
adni. Ugyancsak követelés a jelentése a posztulátum görög meg
felelőjének, az aitéma szónak is („aiteó"=kérek, követelek), de 
ennek nincs meg a „méltányos" jelentésárnyalata, tehát a posztu
látum olyan kívánalom is lehet, amelyet más esetleg nem követel. 
Már az V. századi PROKLOSZ sem tudott az axióma és a posztulá
tum között biztos különbséget tenni. Ma ezt a kétféle eukleidészi 
követelményt általában nem különböztetjük meg, és mind a kettőt 
axiómának nevezzük. Az axiómák előzetes lerögzítése előfeltétele 
volt (és ma is az) a matematikában meghonosodott deduktív bizo
nyítási módszereknek. Az eleai filozófiának egyetlen axiómája volt: 
„A létező van." Amint EUKLEIDÉSZ nagy művéből látjuk, a mate
matika nem elégedett meg ennyivel. A Sztoikheia szerzője a de
finíciók után 9 axiómát fogalmazott meg (lásd 149. oldal). 

Az első nyolc az egyenlőség fogalmát tisztázza nagy, olykor ta
lán felesleges gonddal, nehogy valaki azt állíthassa például, hogy 
„az idő fele egyenlő az idő duplájával". Amikor ezek az axiómák 
keletkeztek, bizonyára még komolyan vették ZÉNÓN paradoxon
jait. Úgy tűnik, hogy az első 8 axióma éppen a Zénón-féle parado
xonokkal helyezkedik szembe. A görög matematika tehát nem 
próbálta megcáfolni ZÉNÓN okfejtéseit, hanem egyszerűen úgy járt 
el, hogy előrebocsátotta elmélkedéseinek elfogadott, nem bizonyí
tott alapállításait, axiómáit. Mintha csak ezt mondaná: Lehet, 
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hogy nem mindenkinek ez a véleménye, mi azonban elfogadjuk 
ezeket az axiómákat, és akkor igazak a következők. 

Ugyanez a szerepe a posztulátumok egy részének is. Az axiómá
kat követő 5 posztulátum közül az első három (a 149. oldalon) a 
mozgást engedi meg a geometriában. Igaz, hogy a görög matema
tikusok sokszor hangsúlyozták, hogy ez csak „elgondolt mozgása" 
az „elgondolt pontnak". A geometria területén azonban igen nehéz 
elválasztani a ténylegesen végrehajtott szerkesztést vagy azt a váz
latot, aminek alapján gondolkozunk, a csupán elgondolhatótól. 
Mindenesetre a 3 posztulátum - az eleai elvek ellenére - megengedi, 
egyszersmind korlátozza is a szerkesztés műveletét a vonalzó és a 
körző használatára. 

Amint a görög matematika a definíciókkal gondoskodott az el
lentmondásmentes fogalmakról, és amint leszögezte a bizonyításra 
nem szoruló, elfogadott követelményeket, rögtön lehetővé vált a 
teljes értékű, meggyőző erejű indirekt bizonyítás. Egy matematikai 
tétel vagy igaz, vagy nem. Ha a két lehetőség közül az egyikből he
lyes következtetéssel olyan állításhoz jutok, amely ellentmond a 
definíciók vagy az axiómák valamelyikének, akkor ezt a lehetősé
get el kell vetnem, ugyanakkor bizonyítottá vált a másik lehetőség. 
Sokáig ezt az eleai filozófiában egyedül használatos bizonyítási el
járást tartották a matematikára legjellemzőbb bizonyítási módszer
nek. 

Az axiómarendszerek azonban lehetővé tették az axiómák olyan 
csoportosítását is, amelyből új állítások: tételek -születtek, vagyis 
létrejöhetett a deduktív (levezető) bizonyítási forma. Ennek a lé
nyege az, hogy a definíciókból, az axiómákból, illetve a már belá
tott tételekből helyesen következtetve új, igaz állításokhoz jutha
tunk. Az indirekt és a deduktív módszernek is jellemzője, hogy a 
segítségükkel bizonyított tételek csak annyiban igazak, amennyi
ben az axiómák azok. Az axiómák igazságtartalmának a vizsgálata 
azonban már kivezet a matematika területéről a természettudomá
nyok birodalmába. 

Ugyancsak a görög matematika ókorából származik még a de
duktív, más nevén szintetikus módszernek bizonyos értelemben for
dított menetű eljárása: az analízis módszere. E bizonyításfajta 
megszületésekor az analízis szónak nem a mai, vagy nemcsak a 
mai értelme élt. Ma például a kémiai analízis egy vegyület alkotó
részeinek a mennyiségi vagy minőségi vizsgálatát jelenti. A görög 
„analüó" ige értelme magyarul: feloldok, megoldok. A most meg
beszélendő „analízis" fogalmára a „megoldás" szó világít rá, még
pedig olyan értelemben, ahogy egy csomót megoldunk, ahogyan a 
csomóból visszakövetkeztetünk a megkötés módjára. A megoldás 
most tehát a megkötés fordított folyamata. A matematikára for
dítva a szót: az analízisnek nevezett bizonyítási módszer a dedukció 
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megfordítása, a bizonyítandó tételből visszafelé következtetés ad
dig, amíg eljutunk egy már bizonyított tételhez, esetleg az axiómák
hoz. Az analízisre közismert példa annak a tételnek a bizonyítása, 
amely szerint két pozitív szám számtani közepe nem kisebb, mint 
a mértani közepük. Algebrai megfogalmazásban : 

—^— ^Yab, ahol ú o 0 é s 6 > 0 . 

Úgy vélem, hogy a bizonyítás menete magyarázat nélkül is követ
hető : 

a+b^lYab 

a2+2ab+b2^4ab 

a2-2ab+b2ss0 

(a-Z>)2sO. 

Ez az „eredmény" már mindenki számára nyilvánvaló, aki tisztá
ban van a számok és a műveletek definícióival. Ha tehát helyesen 
következtettünk'és helyes eredményhez jutottunk, akkor ez azt je
lentheti, hogy helyes volt a kiindulás is. Azért fogalmaztunk felté
telesen, mert megeshet, hogy hamis kiindulásból is helyes ered
ményhez jutunk, például: 

- 3 = + 3 j 2 

9=9 

Ahhoz tehát, hogy az analízis teljes értékű bizonyítás legyen, ki 
kell még egészíteni, meg kell mutatni, hogy következtetési lépései 
egyértelműen megfordíthatok, vagyis az utolsó állításból 
[(a-6) 2§0] szükségképpen következik az eredeti, a bizonyítandó 
tétel. Az analízist ki kell egészítenünk a szintézissel, a dedukcióval. 
Tehát: 

a2-2ab+b2^0 

a2+2ab+b2^4ab 

(a+b)2=4ab 
\a+b\^2Y~ab 

Mivel Ű > 0 és fc>0, azért: 
a+b^2Y~ab, 

és így valóban: , 
—r— ^fab, ha a>0ésfr>0. 

Ugyanez nem tehető meg a másik példánál: 

9=9 



GÖRÖGORSZÁG 

Négyzetgyökvonás után: 
3 = 3 és — 3 = 3 , sőt a —3= —3 is lehetséges. 

Természetesen az analízist kiegészítő szintézis önmagában is bi
zonyító erejű, de az analízis megadta az ötletet arra, hogy honnan 
érdemes a dedukciónak elindulni. 

E téma lezárásaként vegyük még észre, hogy az analízis-szintézis 
egyesített módszere speciális esetként tartalmazza a közvetett bi
zonyítást és a dedukciót. Ha ti. az analízis az axiómákkal ellentétes 
állításhoz vezet, akkor a kiindulás helytelen volt, tehát annak a ta
gadása a helyes állítás. Ha pedig az analízist elhagyjuk, akkor nyil
ván a szintézist, a dedukciót nyerjük. 

Az elmondottak szerint a matematika definíciói, axiómái, bizo
nyítási eljárásai szoros összefüggésben születtek meg a filozófiai, 
közelebbről az eleai, illetve a platóni filozófiai elvekkel. 

A SZÜRAKUSZAI ARKHIMÉDÉSZ (i. e. 2877-212) 

Az ókor legnagyobb matematikusa és fizikusa. A NEWTON és 
LEIBNIZ által megfogalmazott differenciál- és integrálszámítás gyö
kereit nála találjuk meg. Az analízis területén majd 2000 évig alig-
alig tudtak hozzátenni ARKHIMÉDÉSZ eredményeihez. A szicíliai 
Szürakuszai volt a szülővárosa. Apja a csillagász PHEIDIASZ. Csa
ládjáról keveset tudunk. Sok jelből arra következtethetünk, hogy 
rokonságban volt II. HiERÓNnal, Szürakuszai királyával. Biztos, 
hogy igen jó barátja volt a király fia, GELÓN. AZ uralkodó udvará
ban mindent megkapott, hogy életét matematikai, fizikai és me
chanikai kutatásainak szentelhesse. Ifjabb korában megfordult az 
akkori világ legnagyobb kultúrközpontjában, Alexandriában is. 
Az itt szerzett barátokkal: KONÓN csillagásszal, annak tanítványá
val, DosziPHOSszal és a Nagykönyvtár tudós igazgatójával, ERA-
TOSZTHENÉsszel hazatérte után is levelező viszonyt tartott fenn. Tu
dományos munkásságának eredményeit nagy részben éppen ez a 
baráti-tudományos levelezés őrizte meg számunkra. Szokása volt, 
hogy matematikai felfedezéseit eljuttatta barátaihoz, de a bizonyító 
gondolatmenet nélkül, hogy „ne vegye el társaitól az igazolás örö
mét". Olykor meg is tréfálta ismerőseit azzal, hogy hamis eredmé
nyek bizonyítására buzdította őket. 

Amint az a nagy embereknél sűrűn előfordul, ARKHiMÉDÉszről 
is számos legenda született, amelyek a tudós furcsaságait, nagysá
gát igyekeznek felfokozni és a mindennapi ember csodálkozását fel
csigázni. Csak ilyen, de valamelyest mégiscsak jellemző legenda
mozaikokból tudjuk összeállítani a nagy matematikus életét. 
PLUTARKHOSZ elbeszéli, hogy ARKHIMÉDÉSZ annyira megszállottja 
volt a kutatásnak, hogy közben evésről, ivásról, alvásról, fürdésről 
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tökéletesen megfeledkezett. Közismert VITRUVIUS római építész le
írása az Arkhimédész-törvény felfedezéséről Eszerint HIERÓN ki
rály áldozati koronát csináltatott, de gyanította, hogy az erre a 
célra szánt arany egy részét az ötvös csalárd módon ezüsttel pó
tolta. A király a csalás bizonyítását ARKHIMÉDÉSZE bízta. A kiváló 
fizikus fürdés közben, észlelve súlyának csökkenését, jött rá a róla 
elnevezett fizikai törvényre, amely alkalmas volt a csaló mester le
leplezésére. Örömében a „heuréka" (megtaláltam) szót kiáltozva, 
meztelenül rohant haza, hogy a meghamisított koronára alkalmaz
za a csak imént felfedezett törvényt. Egy másik elbeszélés szerint 
a királyt azzal a kijelentéssel lepte meg, hogy a szokás szerint szá
razföldön épülő hadihajót az uralkodó egyedül, egymaga bocsát
hatja a vízre, mégpedig a hajó teljes személyzetével együtt. A kez
detben kétkedő király nagy örömére az ARKHIMÉDÉSZ által eme
lőkből és csigákból összeállított szerkezet segítségével ez a művelet 
sikerült is. HIERÓN ekkor állítólag megparancsolta, hogy ARKHI
MÉDÉSZ legvalószínűtlenebb kijelentéseit is köteles mindenki elhin
ni. Bizonyára ezek közé a kijelentések közé tartozott a nagy fizikus
nak az emelőtörvényre alapozott, szállóigévé lett mondása, hogy 
„Adjatok egy szilárd pontot és kifordítom sarkaiból a világot." 

A második pun háború idején (i. e. 218-201) Szürakuszai hadi
fontosságú hely lett, és MARCELLUS római hadvezérnek csak kétévi 
ostrom után sikerült bevennie a hősiesen védekező várost. A sike
res védekezésben kiemelkedő szerepet játszottak ARKHIMÉDÉSZ ha
diszerkezetei. Hajítógépei hatalmas kőtömbökkel bombázták a ró
mai csatahajókat. Nagy emelők az óriási karmaikkal magasba 
emelt római gályákat a vízre dobva törték össze. Nagyméretű gyűj
tőtükrök gyújtották fel napsugarakkal a támadó hajókat. Bizo
nyára túlzások ezek a híradások, de elhihető, hogy ARKHIMÉDÉSZ 
haditalálmányai az ostromlottaknak nagy technikai fölényt bizto
sítottak. ARKHIMÉDÉSZ utolsó, sokszor idézett mondása halálához 
fűződik. Amikor Szürakuszait árulás következtében MARCELLUS 
seregei bevették, a hadvezér utasítást adott, hogy a nagy ellenfél, 
a nagy tudós életét kíméljék. Egy római harcos mégis leszúrta a 
homokba rajzolgató, matematikai problémáiban elmerült tudóst. 
Talán felingerelte a katonát azzal, hogy amikor az a homokba raj
zolt ábrákat összetaposta, ARKHIMÉDÉSZ rászólt: „Noli turbare 
circulos meos!" (Ne zavard köreimet!) A nagyságot az ellenségben 
is tisztelő MARCELLUS a gyilkost megbüntette, és ARKHIMÉDÉSZE 
tisztességgel eltemettette, kívánsága szerint sírkövére vésette a hen
gerbe írt gömb és kúp körvonalait, legkedvesebb tételének ábráját. 
Ez azonban már nem segített azon, hogy világunk bizonyára sze
gényebb lett néhány nagyszerű felfedezéssel. A nép hamar elfeledte 
nagy fiát. Halála után 150 évvel CICERO, aki akkor quaestori (római 
gazdasági felügyelő) hivatalt viselt, még megtalálta és rendbe ho-
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zatta elhanyagolt, bozótokban rejtőző sírját. Erről CICERO így szá
molt be: „Az előkelő, egykoron művelt görög város előtt ismeret
len maradt volna egyetlen lángelméjű polgárának emléke, ha egy 
Arpinumból származó fel nem fedi előttük." (CICERO Arpinumban 
született.) Ez ARKHIMÉDÉSZ sírjáról az utolsó híradás, de kőnél és 
ércnél maradandóbban hirdetik nagyságát művei. 

Mielőtt az ARKHIMÉDÉSZ gondolkozásmódjára jellemző néhány 
példát figyelemmel kísérnénk, fussuk át műveinek vázlatos áttekin
tését : 

Egyik igen fontos matematikai munkájára, az ERATOSZTHENÉSZ-
hez írott, Módszer nevű levelére csak 1906-ban ismert rá HEIBERG 
dán nyelvész Konstantinápolyban a Jeruzsálemi Szent Sír Kolos
tor Könyvtárában. Szokásban volt, hogy a drága pergament több
ször is felhasználták úgy, hogy a régi írást lemosták róla. Az emlí
tett könyvtárban PAPADOPULO pétervári professzor talált egy ilyen 
kétszer felhasznált irattekercset, amelyen azonban még a régi írás 
is eléggé olvasható volt. Ezt az eredeti írást betűzte ki HEIBERG, és 
tartalmáról, stílusáról ráismert ARKHIMÉDÉSZ néhány művére, köz
tük az elveszett Módszene is. Ebben a szerző elmondja ERATOSZ-
THENÉsznek, hogy matematikai felfedezéseit rendszerint valami
lyen mechanikai kísérlet alapján sejti meg, és azután a megsejtett 
törvényt a matematika teljes szigorával igazolja. A tapasztalat és 
elmélet összeforrottságát mutató, ma is modern módszer szemlél
tetésére néhány sorral később nyílik alkalom. 

A parabola kvadratúrája című tanulmány is szép illusztrációja a 
Módszernek. Ebben egy gondolati kísérlettel, az emelő törvénye 
alapján sejti meg ARKHIMÉDÉSZ a parabolaszelet területét, majd sej
tését EUDOXOSZ „kimerítéses módszerének" tökéletesített formájá
val, példamutató szigorral igazolja. 

A gömbről és a hengerről szóló értekezésében az általa megfogal
mazott axiómákra támaszkodva határozza meg az egyenes henger, 
majd az egyenes körkúp, valamint a gömb felszínét és térfogatát. 
Számításaiban az ún. kétoldali megközelítés módszerét alkalmaz
za. E munkájában állapította meg, hogy az egyenlő oldalú henger, 
az abba írható gömb, illetve egyenes körkúp térfogata úgy arány
lik, mint 3 :2 : 1. E számára kedves eredményt fejezte ki a sírkö
vére vésett ábra. 

Az axiomatikusán megalapozott, egymásra épülő tételsorozat 
gyönyörű példája A spirálisokról című kis műve, amelyből majd 
néhány jellemző részletet szeretnék ismertetni. 

A konoidokról és szferoidokról (A forgásparaboloidokról és for
gásellipszoidokról) írt munkájában a címben szereplő testeknek és 
azok síkmetszeteinek felszínét, térfogatát, illetve területét számít
ja ki. 
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A körmérésről című írásában a körbe írt szabályos sokszögek 
segítségével közelíti meg a kör kerületét és területét. 

A homokszámításról írt csillagászati színezetű könyvében lénye
gében azt mutatja meg, hogyan lehet alkalmas jelöléssel tetszőlege
sen nagy számokat képezni és azokat leírni. 

Megérdemli a gyönyörű jelzőt a csak arab fordításban ránk ma
radt szabályos hétszögszerkesztés. 

Szintén arab nyelvű a Lemmák könyve, amelyben az „arbelosz"-
nak (holdkésnek) és a „szalinon"-nak (sótartónak) nevezett síkido
mokról sorol fel egymásra támaszkodó tételeket. 

Kimondottan csillagászati tartalmú A gömbök készítéséről című, 
sajnálatosan elveszett mű. Ebben valószínűleg az eudoxoszi elkép
zelés alapján szerkesztett planetárium elkészítési módját írta le. 
Ez a planetárium ihlette verselésre az V. századi CLAUDIUS CLAU-
DIANUS római költőt. Epigrammájának egy része fordításban: íme 
az öreg szürakuszai művészi módon utánozta az ég szabályait, a 
mindenség rendjét és az istenek törvényeit. Bezárt szellem áll a kü
lönböző csillagok szolgálatára, és az eleven szerkezetet szabályos 
mozgásra kényszeríti. Az állatöv mása megfutja a maga éveit, és 
a Hold képe havonként visszatér. 

A fizika számára jelentős két mechanikai tárgyú könyve: A sík
idomok egyensúlyáról és Az úszó testekről szól. 

Most szeretnék felsorakoztatni néhány, ARKHiMÉDÉszre jellemző 
gondolatmenetet. Ezeket, ahol szükségesnek látszott, igyekeztem 
úgy átalakítani, hogy az olvasó számára könnyen megközelíthe
tő legyen, de maga a gondolat csorbát ne szenvedjen. Ez a követ
kezőkben nyilvánul meg: 

A tisztán szavakkal leíró geometriai algebra nyelvét helyettesí
tem mai jelöléseinkkel. 

Az általánosabb eset helyett sokszor a jobban átlátható speciá
lis esetre mutatom be a tárgyalt tételt. 

Használom a középiskolából ismert koordinátageometriai mód
szert, főleg ott, ahol ARKHIMÉDÉSZ már ismertnek vélt tételre hi
vatkozik. 

A szent népszerűsítés érdekében elkövetett ezen hamisításaimért 
a komoly tudósok bocsánatát remélve, kérem a kedves olvasót, 
hogy kísérje figyelemmel a most következő néhány példát: 

A Módszerben olvasható a parabolaszelet területének a megha
tározása. Ezt a gondolatmenetet a fenti okok miatt kövessük koor
dinátageometriai leírással is. Az általánosság megsértése nélkül ala
pul vehetjük az y— a—x2 parabolát, és válasszuk meg az a konstans 
értékét úgy, hogy az ABC parabolaszelet (101. ábra) B csúcsa essék 
azx-tengelyre. Kiszámítandó tehát az ABC parabolaszelet területe. 
Azért, hogy belássuk azt a segédtételt, amelyet ARKHIMÉDÉSZ ki-
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indulásul használt, húzzuk meg a parabola B pontjához tartozó 
érintőjét. Ennek egyenlete: 

y=2a-2Ya- x. 

Rajzoljuk meg továbbá a parabola A(x0; y0) pontján átmenő és a 
parabola tengelyével (az j>-tengellyel) párhuzamos egyenest, meg
jegyezve, hogy x0 és y0 kielégíti a parabola egyenletét, tehát: 

y0=a-x\. 

A tengellyel párhuzamos egyenes és a B ponthoz tartozó érintő 
az AB szelővel együtt meghatározza az ABD háromszöget. Szemel
jük ki most az AB húr egyik tetszőleges K pontját, és legyen 
AK : KB—p : q, tehát a K pont koordinátái: 

x - yx°+ría és y = qy° = rtg~*o) 
* p+q p+q p+q 

Rajzoljunk végül a K ponton átmenő és a parabola tengelyével 
párhuzamos egyenest. Ez metszi a parabolát az L, az érintőt az M 
és az x-tengelyt az N pontban. 

Számítsuk ki a KL : KM arányt! 
A K pont abszcisszáját a parabola, illetve az érintő egyenletébe 

írva, nyerjük az NL, illetve az NM szakaszok hosszát. Ha ezután 
ezekhez hozzáadjuk az 
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n p+q 
abszolút értékét, akkor megkapjuk a KL, illetve a KM szakaszokat. 
Tehát: 

{ p+q ) p+q 

_ q\a- 4)+ 2pqyö(Ya- x0)-q{a- x*Xp+ q) 

(P+q)2 

_ 2pqYaQfa-x0)-pq(a-xl) _ pq(Ya-x0)
2 

(P+q)2 (P+q)2 ' 
Hasonlóan: 

KM=NM+\KN\=2a-2YÍ P ^ ^ - M , 
p+q p+q 

_ 2qYa(fa-x0)-q{a-x2) _ q(fa-x0)
2 

p+q p+q 

A kérdezett arány tehát: 

KL:KM=p:(p+q). 

Mivel azonban AK :KB—p:q, 

azért AK: (AK+KB)=p : (p+q), azaz AK: AB-p : (p+q). 

így 
KL:KM=AK:AB. (1) 

Erre az aránypárra ARKHIMÉDÉSZ mint ismertre hivatkozott. Speciá
lis esete az, amelynél a K pont éppen felezi az AB húrt. Ha tehát az 
aránypárt az AB húr P felezőpontjára alkalmazzuk, amikor is 
AP=PB, akkor a 101. ábra szerint: 

PC:PQ=AP:AB=\: 2, azaz PQ=2PC, 

vagyis a parabola C pontja felezi a PQ szakaszt. Ezen a C ponton át 
húzzunk a B pontból félegyenest. Ez felezi a KM szakaszt a G pont
ban és az AD szakaszt az E pontban. Mérjük fel végül erre a fél
egyenesre az EF=EB távolságot. Ekkor: 

KL : KM=AK: AB=EG : EB=EG : EF, 

letisztázva: KL : KM=EG : EF. 
Ezen a ponton ARKHiMÉDÉszből kitört a fizikus, mégpedig az a 

fizikus, aki az emelő törvényét felfedezte. A felfedező éppen azért, 
mert sokkal mélyebben látja az általa felfedezett igazság vonatko
zásait, mint a csak passzívan befogadó, azért tudja számunkra oly 
váratlan, meglepő módon és helyen alkalmazni a benne életre kelt 
törvényt. Az utolsó aránypárban ARKHIMÉDÉSZ egy kétkarú emelő 
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Praxitelész: Hermész 
(i. e. IV. sz.; 
A Tatai Görög-római 
Szobormásolatok 
Múzeumából) 

egyensúlyi szabályát látta meg. így gondolkozott: Tekintsük a GF 
szakaszt egy E forgáspontú, kétkarú emelőnek, a KL-et a KL sza
kasz „súlyának" és a KM-et a KM szakasz „súlyának". Ekkor 
aránypárunk ennek az emelőnek az egyensúlyi állapotát fejezi ki 
abban az esetben, amelyben az EF karra akasztjuk a KL súlyt, az 
EG karra pedig a KM súlyt. Ez minden olyan KL és KM szakaszra 
érvényes, amelynél K az AB húr belső pontja. Mivel azonban 
- morfondíroz a fizikus ARKHIMÉDÉSZ, és ezt a matematikus 
ARKHIMÉDÉSZ már fejcsóválva figyeli - a parabolaszelet területe a 
KL szakaszok összessége, ugyanígy az ABD háromszög területe a 
KM szakaszok összessége, ezért a szóban forgó aránypár, az emelő
karok helyes megválasztása esetén, érvényes a megfelelő szakaszok 
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összességére is, azaz a parabolaszelet és a háromszög területére is. 
Az aránypár szerint a KL szakaszok mindegyikéhez ugyanakkora 
EF=EB emelőkar tartozik, tehát az összegükhöz, azaz a parabola
szelet területéhez is. A KM szakasz EG karja azonban a K pont 
megválasztásától függ. A KM súlyok összege, amely az ABD há
romszög területét képviseli, bizonyára a háromszög S súlypontjá
ban fog hatni, amely az EB súlyvonalon van. A vázolt ötlet alapján 
tehát: 

a parabolaszelet területe _ tp_ ES _ 1 t h á t _ 'h 
az ABD háromszög területe ~~ th i i F ~ 3 ' p 3 

Szavakban: Az ABC parabolaszelet területe az ABD háromszög te
rületének a harmada. Ábránk szerint: 

1 AD- HB=(fa-xoy. (\x0\ + Ya) = (Yá-xoytfa-x0) 
p 3 ' 2 6 6 

_(Ya-xoy 
' 6 

Mielőtt e „fizikus módszerről", illetve ARKHiMÉDÉszről rosszat 
gondolnánk, sietve megjegyezzük, hogy a nagy görög matematikus 
teljesen tudatában volt annak, hogy eljárása kifogásolható. Ha az 
eljárás nem is fogadható el, de arra azért jó, hogy megsejtsük a para
bolaszelet területének az értékét. E sejtést azonban be is kell bizo
nyítani. Éppen ez az, amit ARKHIMÉDÉSZ a Módszerben ERATOSZ-
THENÉsznek kifejtett: Egy (gondolati) kísérlettel megsejtett tör
vényt a matematika teljes szigorával igazolni kell. ARKHIMÉDÉSZ 
ezt meg is tette, amint a most következőkben figyelemmel kísérhet
jük. 

Ismertnek tekintette a következő segédtételeket: 
1. Ha a 102. ábra szerinti AP= PB, és PC párhuzamos a parabola 

tengelyével, akkor a C ponthoz tartozó parabolaérintő párhuzamos 
az AB húrral. 

2. Ha F, illetve D a PB, illetve az AP szakasz középpontja, amikor 
is AP= PB, valamint FG és DE párhuzamos a parabola tengelyével, 
akkor FK=2KG, illetve DH=2HE. 

Az 1. segédtétel belátható az AB és RQ egyenesek iránytangen-
seinek összehasonlításával: 

AB iránytangense: 

y0 _ y0(x0+ Ya) = y 0 (* 0 + l/a) _ , + y r -
x0-]/a xo-a ~y* 

Másfelől a középiskolából ismeretes, hogy az y= — x2+a egyen
letű parabola tetszőleges x abszcisszájú pontjához tartozó érintő
jének az iránytangense: — 2x. A P felezőpontnak, és vele együtt 
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X •+• V Q 
a C pontnak az abszcisszája: x t = ° - , és így a C pontbeli 
érintő irány tangense: —2x1—-(x0+Ya). A két iránytangens 
egyenlősége alapján tehát a C ponthoz tartozó parabolaérintő való
ban párhuzamos az AB húrral. 

Ebből az is következik, hogy ábránk ABQR négyszöge paralelog
ramma. Itt BQ és AR a PC-vel párhuzamos szakaszok. 

Mivel M rajta van a parabola B pontjához tartozó érintőjén, 
azért a 2. segédtételt nyilvánvalóvá teszi az (1) aránypár. Ha ezt al
kalmazzuk az F negyedelőpontra, akkor mivel AF: AB—3 : 4, 

azért: FG : FM=AF: AB=3 : 4, ahol FM=2FK, 

tehát: FG : FK=3 : 2, vagyis FK=2KG. 

Hasonló módon juthatunk el a DH=2HE egyenlőséghez is. 

A két segédtétel belátása után jelöljük az ABC háromszög te
rületét í-vel és a parabolaszeletét T-vel. Ha az ABC parabola-
szelet területét az ABC háromszög területével közelítjük* akkor 

T T=»t, de />-y, mert az ABQR paralelogramma területe nagyobb 

a szelet területénél, és így a paralelogramma területének a fele is 
nagyobb a szelet félterületénél. Ha tehát a szelet területéből elvesz-
szük (kimerjük) az ABC háromszög területét, akkor többet vettünk 
el a szelet felénél. A közelítést pontosabbá tehetjük, ha az ABC há
romszög területén kívül elvesszük még a BCG és az ACE háromszö
gek területét is. Ezekre nézve fennáll, hogy: 

HCG— ö > mert tCKa— tKBG— r tFBK, 
t 1 

• g, mert tCKa— tKBG— r 

a közös magassághoz tartozó alapok összehasonlítása szerint. 

Ugyanígy tACE=^. Az új, jobb közelítés tehát: 

o 

* > ? ^ f l C + ÍBCG+ {ACE— *+ 4 • 

Most is megjegyezzük, hogy a két utóbbi háromszög elvételével 
többet vettünk el, mint a (T—t) maradék felét. 

Ezt a „kimeregetést" folytathatjuk. Az AD, DP, PF és FB sza
kaszok felezőpontjából állíthatunk merőlegest az x-tengelyre. Ezek
nek és a parabolának a metszéspontjai: csúcsai az AE, EC, CG 
és GB szakaszokra mint alapokra épített, újabb „kimeregető" há
romszögeknek. Az előbb vázolt gondolatmenet szerint ezek terület
összege ^ • így az újabb közelítés: 

16 
4 16 

Ha ezt az eljárást folytatjuk, és a parabolaszelet területéből mind 
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több és több háromszög területét vesszük el, akkor a maradék tet
szőleges kicsinnyé tehető. Ezt ARKHIMÉDÉSZ megokolta azzal az 
EuKLEiDÉsznél már megemlített axiómával, amely szerint, ha a>-b, 
és a-ból elvesszük a felénél nagyobbat, aztán a maradék felénél na
gyobbat, és így tovább, akkor elérhetjük, hogy a maradék 6-nél 
kisebb lesz (bármilyen kicsiny is a b). Az előbb éppen így jártunk el: 
mindig nagyobbat vettünk el, mint a közvetlenül előbbi maradék 
fele. Kimondhatjuk tehát, hogy a 

T„=H--H-T7+ . . . + -4 16 4"-1 

összeg tetszőleges pontossággal megközelíti a parabolaszelet T terü
letét, azaz a T— T„ különbség kisebb egy tetszőlegesen kicsiny e po
zitív számnál, ha n elég nagy, vagyis 

T-T„<e, ahol £>0. 

Érdekes módon határozta meg ARKHIMÉDÉSZ a fenti mértani so
rozat első n elemének T^-netjelölt összegét: 

Legyen a,, a2, a3, . . . olyan mértani sorozat, amelynek hánya

dosa - . Ekkor: 
1 4 a, 

3 - 3 - 3 - 3 - 3 . a 3 +5«3=öa3= 

1 4 a, 
ű < + 3 a 4 = 3 Ű 4 = T ' 

1 4 a„ 
an+-za„=^an " ' 3 " 3 " 3 " 

Az első és a harmadik oszlop összegére nézve tehát igaz, hogy 

a2+ a3+ a4+ ... + a„+ ^ ( a 2 + a3+ aA+ ... + a„)= 

= 3 ( í J , + a 2 + ű 3 + . . . + a„_1). 

Adjunk most mind a két oldalhoz a^et, és ugyanakkor vonjuk ki 

az x (a2+a3+ ... + a„) összeget. így: 

1 1 
a, + a 2 + a 3 + • • • + Ű „ = 3 ű, - 3 a„+a,, 

tehát 
4 1 

^ 3 a , ~ 3 ' 
a, + a2+ a3+ . . . + a„-^ a,-^ a„. 

A mi esetünkben a{— t, és így 

t t 4 1 t T=t-\—I- H = -/ 
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Ebből már nem nehéz meglátni, hogy n növelésével az 5 • -^—^ 

tetszőlegesen kicsinnyé tehető, tehát a T„ bármilyen közel juthat 
4 

a -z t-hez. Láttuk azonban, hogy az n növekedtével a Tn tetszőle
gesen megközelíti a T-t is. Valószínűnek látszik tehát, hogy a para-

4 
bolaszelet T területe éppen = t. Azt, hogy ez valóban így van, 

ARKHIMÉDÉSZ indirekt úton igazolta. Tudjuk ugyanis, hogy elég 
nagy n esetére igaz, hogy 

a) K-
4 -r-1 

' 3 
t 

4"-
4 

b) ar> •T 
1 n> 

c) T- T „ < e , ; ahol e>0, 

d) 4 
3 ' 

-T = 1 
= 3 

t 
4"-

!<«!» ahol e, ,>0. 

4 4 
Tételezzük fel először, hogy T>x t. Mivel r „ < 5 í, azért a nagy

sági sorrendet a 103. ábra számegyenese szemlélteti. Ekkor azon
ban a c) egyenlőtlenség szerint elég nagy n esetén T„ tetszőlegesen 

4 
közel jut T-hez, tehát közelebb, mint a ^ t. Ezt viszont csak úgy 

4 
teheti meg, ha bekövetkezik a ; / < T „ helyzet, ami viszont ellent
mond az a) egyenlőtlenségnek, tehát a kiinduló feltevés, hogy tud-

4 
niillik IV x /, nem lehet igaz. 

4 
Tételezzük fel másodjára, hogy T< ̂  f. Ekkor a nagysági viszo

nyokat a 704. ábra mutatja. Most viszont a d) pont miatt a J„ 
4 

növekedő módon akármilyen közeljuthat a « r-hez, tehát elég nagy 

n esetén bekövetkezik, hogy T„ nagyobbra nő T-nél. Ez pedig a b) 
egyelőtlenség miatt lehetetlen. így a kezdeti feltevést most sem 
fogadhatjuk el. 

4 
Ha a T sem kisebb, sem nagyobb nem lehet ^ í-nél, akkor azzal 

4 
egyenlő :T=-zt. Az ABC parabolaszelet területe tehát az ABC 

háromszög területének négyharmad része. 

Érdemes felfigyelnünk arra, hogy ARKHIMÉDÉSZ a határérték fo
galmát leszámítva minden olyan ismeretnek a birtokában volt, ami 
a határozottintegrál-számításhoz szükséges. A határérték-fogalmat 
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ügyesen megkerülte az indirekt bizonyítással. Érthető, hogy a fo
galomrendszer hiányossága miatt ez a „majdnem határozottinteg
rál-számítás" még nem válhatott az azonos típusú feladatok meg
oldásának általános módszerévé, hanem mindig a konkrét feladat 
természetéhez kellett igazodnia. Ezen a fokon azonban ARKHIMÉ
DÉSZ mesteri módon alkalmazta a „kimerítés" módszerét, és ezen 
a területen a XIX. századig versenytárs nélkül maradt. 

Ezek után talán már nem is meglepő, hogy ARKHIMÉDÉSZ A ko-
noidokról és a szferoidokról című könyvében szintén az emelőtör
vény segítségével becsülte meg a forgásellipszoid (szferoid) térfo
gatát. 

Kiindulásul tekintsük azt az ellipszist, amelyet az x; y derékszögű 
koordináta-rendszerben az 

a2 + b2 

egyenlet határoz meg (105. ábra). Ezt az ellipszist forgassuk meg az 
x-, illetve az AB=2a tengely körül. Az így nyert forgásellipszoid 
térfogatát kell kiszámítanunk ARKHIMÉDÉSZ módszerével. Segéd
eszközként képzeljünk el egy olyan helyzetű kúpot, amelynek a 
tengelymetszetét' ábránkon az EBH háromszög jelzi. E kúp alap
körének sugara 2b és magassága 2a. Képzeljük el még az EFGH 

105. ábra 
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tengelymetszetű egyenes hengert is, amelynek magassága 2a és 
alapkörének sugara 2b. E három testet egyszerre messük el az ori
gótól x távolságú ( | x | á a ) , az x-tengelyre merőleges síkkal. E sík a 
hengerből, az ellipszoidból és a kúpból is kimetsz egy-egy kört. 
E körlemezek sugarai rendre: 2b, r és Q. A sugarak négyzetei: 

R2=4b2, 
b2 

r2=—i(a2—x2), az ellipszis egyenletéből, 

, 2 _ ^ ! ^ _ ^ 2 „ „ * _ . . > 

Ezek alapján: 

.(a-x)2, az — K T = 1 egyenletből. 
£r a b 

r2+Q2 1 
-= — (a-x) . R2 2a 

Rendezés és jr-vel való szorzás után: 

(r2n+ Q2n)2a=R2n(a- x). 

Itt ARKHIMÉDÉSZ ismét „fizikus módra" kezdett gondolkozni. Ha 
- vélte - tekintem a B forgáspontú PQ kétkarú emelőt, amelynek a 
BP=2a hosszúságú karján működik az (r2n+Q27i) erő, és a másik, 
BQ—a—x hosszúságú karján az R2n nagyságú erő, akkor a rende
zés után kapott egyenlőség a két erő egyensúlyi feltételét fejezi ki. 
Változzék most az x értéke (—a)-tól (+a)-ig, és vegyük számításba 
minden x értéknél az ahhoz tartozó körlaphármast. A hengert fog
juk fel úgy, mint az R2n területű körlapok összességét, és e henger 
Vby súlya hasson a henger O súlypontjában, azaz az OB=a hosz-
szúságú karon. Ugyanígy legyen a kúp a qhi területű körlapok ösz-
szessége, és az ellipszoid az r2n területű körlapok együttese. A kúp 
és az ellipszoid (Vk+ Ve)y összsúlya támadjon továbbra is a P pont
ban, hiszen ezeknél a BP=2a erőkar független az x értékétől. (Je
löléseinkben Vh, Vk és Ve jelentik sorrendben a henger-, a kúp- és 
az ellipszoid térfogatát, y pedig a közös fajsúlyt.) Ebben a felfogás
ban az egyensúlyt leíró egyenletben R2n helyett Vby, az (r2n-\- qhi) 
helyett pedig (Vk+ Ve)y kerül, és a fajsúllyal való osztás után: 

(Vk+Ve)2a=a.Vh, 
amiből: 

1 1 _ 4b2it • 2a _ Aabhi 
V*-2 h _ k _ 6 h ~ 6 ~ 3 ' 

Megint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amelynél a fizikus ARKHI
MÉDÉSZ a megsejtett eredményét igazolás végett átadta a matemati
kus ARKHiMÉDÉsznek. Őt követve számítsuk ki mi is az előbbi 

y2jl{a2_xl) 
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egyenletű ellipszis megforgatásából származó ellipszoid felének a 
térfogatát. Ez a félellipszoid tehát az origótól az x=a abszcisszá
ja pontig tart. Osszuk fel ezért a O S Í S Ű intervallumot n 
egyenlő részre (106. ábra), kz osztópontokon át szeleteljük fel a 
félellipszoidot az x-tengelyre merőleges síkokkal. A metszetül nyert 

körlapokra építsünk - magasságú hengereket úgy, hogy azok beji 
burkolják a félellipszoidot. Az osztópontok abszcisszái: 

x: 0, 
a 2a 3a (n— \)a na 

n n n n n 
A megfelelő ordináták, azaz a körsugarak négyzetei: 

>*: »'• ^ ' 4 ) - t 2 H ) •»'(>-$• •••• 

A félellipszoidot burkoló hengerek térfogatösszege tehát: 

^ { > + K ) + H ) + H ) + - + 

-^H-f= 
abht 

n 

• abhi 

n+l-\(l2+22+32+... + n2)\= 

H)> i+22+32+... + n2) 

Ha az ellipszoid féltérfogatát F-vel jelöltük, akkor írhatjuk, hogy 
V*VV 

Ezt a felső becslést egészítsük ki egy alsó becsléssel. Illesszünk 
ezért most a félellipszoid körmetszeteire „belülírt" hengereket a 
107. ábra szerint. A 706. ábrával való összehasonlítás meggyőz 
bennünket arról, hogy a belülírt hengerek V„_x térfogatösszege 

úb TI éppen az előbbi legnagyobb henger térfogatával, vagyis nel 
n 

kisebb, mint V„. Ha ezt elhagyjuk, meg még a V„ kifejezésében 
í «2) szereplő 1 A, zérus értékű tagot is, akkor: 

ab2n 
• { ( ' n 

+ i - (n-l)2 

+ HH'-S + ...+ 

= ^L-l)-~[l2+22+32+ .. . + (n-l)2]U 

{[i-^)-^n2+22
+32+...Hn-m). = abht 

106. ábra 

y 

b 

0 q 
n 

D
IC

 
| 

X 

- o - o 

107. ábra 
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A most nyert K„_ t bizonyára kisebb a F-nél. így tehát sikerült a 
félellipszoid térfogatát két érték közé szorítani: 

•V=-V, n - I -

Mi most biztosan elővennénk az első n négyzetszám összegzési 
képletét, amit már ARKHIMÉDÉSZ előtt is jól ismertek. Ő azonban 
mégsem ezt az utat választotta, hanem a négyzetszámok összegére 
is csak becslést adott, igazolás nélkül hivatkozott arra, hogy 

S „ = l 2 + 2 2 + 3 2 + . . . + n2< ("+1)J 

3 

(n-iy 

ABCDE a burkoló ] , 
AFGHK Q beirt J 9 u l a 

Valószínű, hogy ez a két egyenlőtlenség valamilyen geometriai 
meggondolásból származott, talán a következőképpen: Építsünk 
fel egy lépcsőzetes piramist négyzetes oszlopokból a 108. ábra sze
rint. A legalsó négyzet oldala n egység hosszú. Felfelé haladva, min
den következőé 1 egységgel kisebb. Mindegyik oszlop magassága 
1 egység. Az ilyen lépcsőzetes piramis térfogata: 

S=l2- 1 + 22- 1 + 32- 1 + . . . + /12- 1 («+l)2-(n+l) (n+iy 

ahol ^— a 108. ábrán feltüntetett körülírt négyzetes gúla 

köbtartalma. Az ábráról hasonló módon olvasható le, hogy 

l2- 1 + 22- 1 + 32- l + . . . + «2- 1> n
A • n n3 

3 ' 
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amiből következik, hogy: 

S„_,= l 2 + 2 2 + 3 2 + .. . + ( n - l ) 2 > - ^ — . 

Elfogadva tehát az S„-re és 5„_,-re vonatkozó egyenlőtlensé
geket : 

Kn=űfc
27rííl + - ] - l ( l 2 + 2 2 + 3 2 + . . . + «2)U 

Hasonlóan: 

Fn_1 = a^{[l-j)-l[l2+22+32+... + («-l)2]}< 

A V„ és V„_, eme becsléseiből már nem nehéz észrevenni, hogy 

ha a felosztások n számát növeljük, akkor az - mind kisebbé válik 

és V„ csökkenő, Vn_x pedig növekvő módon közeledik a —-z— 

(már megsejtett) értékhez, amelyre nézve igaz, hogy: 

V ^ ^ V n - V (1) 

Igaz még az is, hogy 

V n - V n . ^ (2) 

az n növelésével tetszőleges kicsinnyé tehető. 
Ezeken felül fennáll még, hogy 

y^v^v^, (3) 
F„-K< £ l >0 , (4) 

valamint 
V-V„_.^a^0. (5) 

Mivel az (1), (2) és (3) megállapítások szerint a V és a —^— érték 

is, minden n-re nézve az egymáshoz tetszőleges közel jutó V„ és 
V„_i között van, azért kézenfekvőnek látszó állítás, hogy 

labhi 
3 ' 

Tegyük fel ugyanis ennek az ellenkezőjét, először azt, hogy V>—r—. 

Ekkor a nagysági viszonyokat a 109. ábra számegyenesén szemlél
hetjük. Az (5) feltétel szerint azonban Vn_x akármilyen közeljut
hat F-hez, azért az n növelésével be fog következni, hogy Vn_\ na-
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2ab27t 
gyobblesz—^—nál. Ez viszont az (1) egyenlőtlenségnek ellent-

O 1*2 
mond, tehát a K=-—z— feltevés megdőlt. 

1 A2 
Akkor talán V kisebb, mint — 5 — . Ezt a helyzetet a 110. ábra 

mutatja. Most a (4) kikötés kívánsága miatt V„ közelítheti meg 

bármilyen mértékben V-t, tehát n növekedésekor egyszer csak be

következik, hogy K „ < — , — . Ez pedig az (1) egyenlőtlenség sze-

rint lehetetlen. Nem volt tehát jogos a F < — 5 — feltételezés sem. 

így csak az az állítás fogadható el, hogy V— — 5 — . Igaz tehát 

a fizikus ARKHIMÉDÉSZ megjósolt eredménye: Az ellipszoid tér
fogata 

Megjegyezve, hogy ARKHIMÉDÉSZ külön foglalkozott a gömb 
térfogatának és felszínének kiszámításával A gömbről és a henger
ről című tanulmányában, a gömb térfogatának a meghatározására 
a legegyszerűbb a nyert képletet alkalmazni arra az ellipszoidra, 
amelyet az egyenlő tengelyű ellipszis, vagy a kör megforgatásá-
ból kapunk, ha a forgástengely a kör valamelyik átmérője. A gömb 

térfogata tehát Va=—r—, ahol r—a=b. 

ARKHIMÉDÉSZ az „emelőmódszert" fordított irányban is felhasz
nálta a súlypont-meghatározásnál. Lássunk erre is példát. Hogyan 
állapította meg ARKHIMÉDÉSZ a forgásparaboloid szeletének a súly
pontját? Először a már ismertetett módszerrel kiszámította a szelet 
térfogatát. Eredményül azt találta, hogy a 111. ábra szerinti ABC 
paraboloidszelet köbtartalma (Vp) a beírt ABC kúp térfogatának 
(Vk) a háromketted része, vagyis 

Kezdetben tegyünk úgy, mintha az y2=2px parabola ^-tengely 
körüli forgatásából származó paraboloid ABC szeletének térfoga
tát akarnánk meghatározni, illetve „megsejteni" (112. ábra). Ezért 
készítsük el a tengelyre merőleges HF síkmetszetet. A HF sík a 
paraboloidszeletből kimetszi az r sugarú, a beírható ABC kúpból 
pedig a Q sugarú körlemezt. Azy2=2px egyenlet szerint 

r2 x . R2x 
- s r = — , ahonnan rz— . 
RA m m 



A CDE és CJB hasonló háromszögekből pedig 

Q _ x 
~R~ln 
Q x , R2x2 

" D ~ ' a " ° n n a n Q2= m 2 mí 

Ezek szerint 

—;= — , amiből rht • x= ght • m. 
Q2 x 

Tekintsük most legutóbbi egyenletünket egy olyan kétkarú emelőre 
vonatkozó egyensúlyi feltételnek, amelynek forgáspontja C, az x 
hosszúságú karon támad az HJT nagyságú erő, és a másik, m hosz-
szúságú karon pedig a ght erő. A forgásellipszoidnál alkalmazott 
felfogás szerint az r2n területű paraboloidmetszetek összességét he
lyettesítsük a C és / pontok között a paraboloidszelet térfogatával, 
a qht területű kúpmetszetek együttesét pedig az ABC kúp köbtar
talmával, így az m hosszúságú karon a Vky erő egyensúlyt tart a pa
raboloidszelet 5 súlypontjában támadó Vvy erővel, tehát 

Vky • m= V y • CS, és innen CS- m. 

Mivel azonban ARKHIMÉDÉSZ már előzőleg megállapította, hogy 
2 

Vk : Vp=2 : 3, azért CS—^m, tehát a paraboloidszelet súlypontja 
a szelet C tetőpontjától számítva az m magasság második harmado-
lópontja. Ugyanígy határozta meg ARKHIMÉDÉSZ a gömbszelet, a 
forgási ellipszoid és a forgáshiperboloid-szelet súlypontját is. 

A gömbről és a hengerről című tanulmányból kiválasztottuk azt a 
részt, amely a gömb felszínének a kiszámításával foglalkozik. 
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ARKHIMÉDÉSZ e munka elején az euklideszi posztulátumok mellé 
néhány újat is bevezet: 

1. Azon görbék közül, amelyek végpontjai közösek, legrövidebb 
az egyenes szakasz. 

2. Ha egy síkban két görbének ugyanazok a végpontjai, és mind
kettő a végpontok által meghatározott egyenesnek ugyanarra az 
oldalára esik, akkor az a hosszabb, amely a másikat teljesen körül
öleli. 

3. Ugyanazon zárt síkgörbével határolt felületek között legkisebb 
területű a síkfelület. 

4. Ha két felületet ugyanazon síkgörbe határol, és mindkettő a 
görbe síkjának ugyanazon oldalára esik, akkor a kettő közül az a 
nagyobb (területű), amely teljesen körülfogja a másikat. 

5. Két vonal, felület vagy test különbsége valahányszor önmagá
hoz hozzáadva, bármely előre megadott, ugyanolyan fajtájú meny-
nyiséget túlhaladhat. Ezt az 5. posztulátumot arkhimédészi axiómá
nak nevezik, és szerepel a Hilbert-féle folytonossági axiómák cso
portjában. 

E posztulátumok előrebocsátása után ARKHIMÉDÉSZ a „kétoldali 
megközelítés" módszerével meghatározta az egyenes körhenger és 
az egyenes körkúp palástjának a felszínét. Ezek helyett mi most 
megmutatjuk azt a segédtételt, amelyet a gömbfelszín számításánál 
használt fel. 

Ismeretes, hogy az egyenes csonka körkúp palástjának a felszín
képlete P=(R+r)an, ahol R és r a határoló körök sugarai és a az 
alkotó hossza a 113. ábra szerint. Alakítsuk át e formulát úgy, hogy 
szerepeljen benne a csonka gúla m magassága és az ábra szerinti 
BC= Q szakasz. Ez az utóbbi illeszkedik az a alkotó és az m magas
ság által meghatározott síkra, az alkotóra merőleges annak közép
pontjában és az alkotó felezőpontjától a csonka kúp tengelyéig 
nyúlik. Az ABC és FEG háromszögek hasonlósága miatt 

R+r 
~2~- Q=m :a, 

tehát 
(R+r)a=2gm. 

így a palást felszíne: P= Iqrcm, amely képlet az egyenes körkúp 
esetén is igaz. 

Tekintsük ezután át ARKHIMÉDÉSZ gondolatmenetét. Rajzoljunk 
az r sugarú körbe és a kör köré olyan n oldalú szabályos sokszöget, 
amelynek n oldalszáma néggyel osztható, amint ez a 114. ábrán lát
ható. Mind a három síkidomot forgassuk meg a sokszög két átelle
nes csúcsán átmenő AB tengely körül. Ekkor a körvonal leír egy r 
sugarú gömbfelületet, a két sokszög pedig kúp- és csonkakúp-
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palástokból összetett felületet. Jelöljük a gömb felületét Fg-vel, 
a körülírt felületet Fk-val és a belülírtat Fb-vel. Ekkor a 4. posztulá-
tum szerint: Fk>Fg>Fb. Mindkét sokszög oldalszámát egyenlően 
növelve Fk csökkenni, Fb pedig nőni fog, de az Fk>Fg>Fb nagy
sági sorrend megmarad. 

Alkalmazzuk most az előrebocsátott segédtételt a beírt, majd a 
burkoló felület felszínének kiszámítására. Az ábrát is segítségül 
híva: 

Fh=2Qm]n-\-2Qm2n+2Qtn%7i+ ... = 
= 2Q7i(mi+m2+m3+ .. .)=2qn2r=4rqn. 

Nem jelent lényeges eltérést, hogy ARKHIMÉDÉSZ ebben a rész
eredményben nem a q és r sugarakat, hanem a d és dx átlókat szere
peltette, hiszen az ábráról leolvasható: mivel 2r=d és 2q=du 

azért 

Fb=4rqn—d-dln. 

Az így felírt Fb felszínt egy olyan R sugarú kör területének tekintet
te, amelynél Radés dx mértani közepe, vagyis ahol R2=d-dl. 

Pontosan az F.b esetében látott módon juthatunk el az 

F k=2r(2r+2 Ar)n=4r27i+4r Am 

értékhez. Az Fb és Fk imént nyert kifejezéseit összehasonlítva lát
ható, hogy 

Fk>4r2n>Fb. 

Ugyanakkor, amint már fentebb leszögeztük, igaz, hogy 

114. ábra 

Fk^F^Fb. 

A szemlélet alapján kézenfekvőnek látszik, hogy Fg=4r2n, hiszen 
az n oldalszám növelésével Fk csökkenő, Fb pedig növekvő módon 
tetszőleges közel kerülhet a 4r27t értékhez, és ugyanakkor mindig 
közrefogják Fg-t. 

Azt, hogy a gömb felszíne valóban 4/-2jr-vel egyenlő, ARKHIMÉ
DÉSZ most is a már jól ismert indirekt bizonyítással igazolta. Ha 
ugyanis feltételezzük, hogy Fg>4r27i, akkor a nagysági sorrendben 
szereplő mennyiségeket a 115. ábra szemlélteti. Mivel n növekedése 
folytán Fk bármilyen közel kerülhet 4r2jr-hez, azért egy bizonyos n-
től kezdve már Fk<Fg, ami pedig lehetetlen. Ugyanígy ellentmon
dáshoz vezet az a feltevés is, hogy F g < 4r2n, mert a 116. ábra helyes
sége esetén Ft a 4r2n-hez közeledve kell, hogy egyszer csak Fg-nél 
nagyobbá váljék, és ez szintén lehetetlen. Ekképpen leszámolva a 
két, ellentmondáshoz vezető feltevéssel, csak egyetlen lehetőség ma
rad, az ti., hogy Fg=4r2n. 

1 ir2If F9 

115. ábra 

116. ábra 
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A gömbről és a hengerről című könyv második részében a szerző 
még két feladattal foglalkozott. Az első azt kívánja, hogy adott 
hengerhez, illetve kúphoz keressünk azzal egyenlő térfogatú göm
böt. A második feladatban egy gömböt úgy kell egy síkkal ketté
szelni, hogy a részek térfogatának aránya előre megadott legyen. 

Igen érdekes, és részletesebb tárgyalásra méltó ARKHiMÉDÉsznek 
az a műve, amely az általa felfedezett spirálisról szól. A spirálisokról 
című dolgozatban 28, egymásra támaszkodó tétel sorakozik, szigo
rú axiomatikus felépítésben. A mű tárgya, a tárgyalás eszközei, a 

" feldolgozás szelleme minden méltatásnál jobban tükrözi mindazt, 
amiben az ókor e legkiválóbb matematikusa majd 2000 évvel előzte 
meg korát. A tételek két cél felé vezetik az olvasót. Az egyik annak a 
területnek a meghatározása, amelyet a spirális és kezdőegyenese 
határol. A megoldás módszere hasonló ahhoz, amelyet a parabola
szelet területének a meghatározásánál láttunk. A tételek másik része 
ahhoz, az érintővel kapcsolatos feladathoz vezet, amelynek megol
dásával a körnégyszögesítés arkhimédészi megoldásánál találkoz
tunk a 119. és 120. oldalon Ez alkalommal azonban szerezzük meg 
magunknak azt az örömöt, amelyet ARKHIMÉDÉSZ eredeti gondolat
menetének követése adhat. A műből kiszakított alábbi tételek te
hát egy, a spirális érintőjére vonatkozó megállapításhoz vezetnek. 

1. Az egyenletes mozgás útja arányos az út megtételéhez szüksé
ges idővel. 

2. Két, általában nem egyenlő sebességű egyenletes mozgásnál az 
ugyanazon idők alatt megtett utak aránya egyenlő. 

Igazolás: Az állandó c, sebességű pont í, idő alatt befutja az s, 
utat, és t2 idő alatt az s2 utat. Az-állandó c"2=ci sebességű pont f, 
idő alatt megteszi az Sx, és t2 idő alatt az S2 utat. Ekkor az 1. tétel 
szerint 

és 
Si = c2tl, S2=c2t2. 

Mivel -*-= — és - £ = - i , azért valóban: •$-=-£•• 
O j C2 02 C2 U | 02 

3. Adott számú körhöz található olyan egyenesszakasz, amely 
nagyobb, mint e körök kerületösszege. 
Igazolás: Az egyes körök köré írt érintősokszögek kerületösszege is 
ilyen szakasz. 

5. Egy adott O középpontú körvonal A pontbeli érintőjéhez húz
ható az O pontból olyan félegyenes, amely a kört a P pontban, az 
érintőt az E pontban metszi úgy, hogy bármely adott c szakasz ese
tén: 

EP:OP^AP:c. 
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Igazolás (117. ábra): Vegyük fel a d>c szakaszt. Rajzoljunk az 
O pontból az A pontbeli érintővel párhuzamos félegyenest: a. 
Húzzuk meg azt az A ponton átmenő egyenest, amely a kört a P, 

az a párhuzamost az F pontban metszi úgy, hogy PF= d legyen. 
Végül rajzoljuk meg az OP félegyenest, amely az érintőt az E pont
ban metszi. Ekkor az APE és FPO háromszögek hasonlósága 
miatt: 

EP:OP=AP:PF. 
Mivel pedig az 

AP=-AP és PF=d^c, 
azért valóban: 

EP : OP^AP : c. 

Tekintve, hogy a műből kiválasztott érintőtétel szempontjából a 
hosszadalmasan bizonyított 8. tétel nem szükséges, azért helyette a 
7. tételhez még egy kiegészítő tételt függesztünk. így az eredeti 7. té
tel nálunk a 7/1., a beiktatott pedig a 7/II. számozást viseli. 

7/1. Az O középpontú körben az átmérőnél kisebb AB húrra állít
sunk az O pontból merőlegest: OM (118. ábra). Lehet az O pont
ból rajzolni olyan félegyenest, amely a kört a P pontban, az AB húr 
egyenesét az E pontban metszi úgy, hogy 

EP:PB-=d:e, 

ahol a d: e adott arány, amely nagyobb, mint a BM : MO arány. 
Igazolás: Rajzoljuk meg az O pontból az AB egyenessel párhuza
mos egyenest: a-t. Ezt a kör B pontjához tartozó érintője metszi a 
T pontban. Húzzuk meg az OB sugarat is. Mivel az OBM és TOB 
háromszögek hasonlók, azért 

BM:MO=OB:BT. 
A kikötés szerint 

d: e>BM: MO, 
azért 

d:e>OB:BT. 

Vegyünk most fel a BT-nél kisebb PF távolságot úgy, hogy a P 
pont a körön, az F pont az OT egyenesen legyen, és PF egyenese át
menjen a B ponton, valamint 

OB:PF=d:e 

legyen. Rajzoljuk meg az OP félegyenest is. Ez az AB húr egyenesé
ből kimetszi az E pontot. Az EPB és OPF hasonlóháromszög
párból : 

EP : PB=OP : PF=OB : PF=d: e. 
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Ekkor tehát 

EP:PB=d:e, ahol d:e>BM:MO. 

7/11. Az O középpontú körben az átmérőnél kisebb AB húrra állít
sunk az O pontból merőlegest: OM (119. ábra). Lehet az O pont
ból rajzolni olyan félegyenest, amely a kört a P pontban, az AB 
húrt az E pontban metszi úgy, hogy 

EP : PB=d :e, ahol az adott d: e arány kisebb, mint a BM : MO 
arány. 
Igazolás: Rajzoljunk az O pontból az AB-vél párhuzamos egyenest: 
a. Ezt a kör B pontbeli érintője metszi a Tpontban. Húzzuk meg az 
OB sugarat is. Ekkor az OBM és TOB háromszögek hasonlóságá
ból következik, hogy 

BM :MO = OB:BT. 
Mivel 

d:e<BM:MO, 
azért 

d:e<OB:BT. 

Vegyünk fel most a BT-né\ nagyobb PF távolságot úgy, hogy a P 
pont a körön, az F pont az OT egyenesén legyen, és a PF egyenese 
átmenjen a B ponton, valamint 

OB:PF=d:e 

legyen. Rajzoljuk meg az OP félegyenest is. Ez az ÁB húrt metszi az 
E pontban. Mivel az EPB és OFP háromszögek hasonlók, azért 

EP: PB=OP : PF=OB : PF=d: e, 
tehát 

EP:PB=d:e, ahol d:e^BM:MO. 

Definíciók: 

1. Ha a síkban a benne fekvő félegyenest a rögzített kezdőpontja 
körül állandó sebességgel forgatjuk és eközben egy pont a fix kez
dőponttól indulva a forgó félegyenesen egyenletesen mozog, akkor 
ez a pont spirálist ír le a síkban. 

2. A forgó félegyenes rögzített kezdőpontját a spirális kezdőpont
jának nevezzük. 

3. Azt a félegyenest, amelyből a forgó félegyenes forgását meg
kezdi, a spirális kezdő félegyenesének hívjuk. 

4. Azt a távolságot, amelyet a félegyenesen mozgó pont az első 
fordulat közben megtesz, „első távolságnak" nevezzük. (Ez a pont
nak a kezdőponttól való távolsága.) Azt a félegyenesen mért távol
ságot, amelyet a mozgópont a második fordulat alatt megtesz, „má-
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sodik távolságnak" hívjuk, és hasonlóan a további fordulatokban 
megtett távolságokat a fordulatok sorszáma szerint nevezzük el. 

5. Azt a területet, amelyet az első fordulatban leírt spirálisív és az 
első távolság határol, „első területnek" nevezzük, amelyet a máso
dik fordulatban leírt spirálisív és a második távolság határol, 
„második területnek", és rendre a többit is hasonlóan. 

6. Ha a spirális kezdőpontjából egy félegyenest húzunk, akkor 
ennek azt az oldalát, amelybe a forgás iránya esik, „előreoldalnak", 
és a másikat „hátraoldalnak" nevezzük. 

7. Rajzoljunk a kezdőpont mint centrum körül kört, amelynek 
sugara az első távolság. Ezt nevezzük el „első körnek"; azt pedig, 
amelyet ugyanazon középpont körül rajzolunk, de kétszeres rá
diusszal, „második körnek" nevezzük, és a következő köröket ha
sonlóan. 
További tételek: 

14. Ha a spirális kezdőpontja O, és az első spiráliskar két pontja 
P és Q, továbbá, ha az OP és OQ félegyenesek az első kört a P', 
illetve a Q'c pontban metszik, végül, ha OA a spirális kezdő fél
egyenese, akkor 

OP:OQ=AKP' :AKQ'. 

Igazolás (120. ábra): Mialatt az O pont körül forgó OA félegye
nesen az A pont egyenletes körmozgással leírja az AKP', illetve 
az AKQ' körívet, azalatt a spirálist leíró pont az OA félegyenesen 
egyenletes mozgással megteszi az OP, illetve az OQ távolságot. így 
az 1. definíció értelmében 

OP:OQ=AKP' :AKQ'. 

15. Ha P és Q a spirális második fordulatán levő pontok, és OP, 
illetve OQ metszik az első kört a P', illetve a Q' pontban - mint a 
14. tételnél -, és ha c az első kör kerülete, akkor: 

OP: OQ=(c+AKP'): (c+AKQ'). 

Igazolás: Amíg az OA-n mozgó pont leírja az OP távolságot, addig 
az A pont leírja az első kör kerületét meg az AKP' ívet, és amíg az 
OA-n mozgó pont megteszi az OQ' távolságot, addig az A pont le
írja az első kör kerületét az AKQ' ívvel együtt. Az 1. definíció sze
rint: 

OP: OQ=(c+AKP'): (c+AKQ'). 

Hasonlóan, ha P és Q a spirális n-edik karján van, akkor 

OP : OQ= [(«- l)c+ AKP') : [(n- l)c+ AKQ']. 



GÖRÖGORSZÁG 

16. Ha a spirális P pontjához tartozó érintőn kijelölünk egy tet
szőleges C pontot az érintő „előreoldalán", és egy B pontot az érin
tő „hátraoldalán", akkor az OPC szög tompaszög, az OPB szög 
pedig hegyesszög (121. ábra). 
Igazolás: Tegyük fel, hogy a P pont a spirális első fordulatán van, 
és OA a kezdő félegyenes. Rajzoljuk meg az O centrumú, OP suga
rú k kört. Ez metszi OA-X a D pontban. Ez a kör a P-től számított 
előreirányban az első spiráliskar „belsejébe" esik, és a hátrairány
ban azon kívül. így a spirális rádiuszvektorai az előreirányban OP-
nél hosszabbak, a hátrairányban pedig annál rövidebbek. Ezért az 
OPC szög nem lehet kisebb, mint az OP és a P ponthoz tartozó e 
körérintő szöge, vagyis az OPC szög nem kisebb a derékszögnél. 

Az OPC szög azonban nem lehet derékszög, mert tegyük fel, hogy 
az, akkor a BC egyenes a P pontban egyszersmind körérintő is. így 
az 5. tétel értelmében lehet rajzolni olyan OQ félegyenest, amely a 
P-n átmenő kört ö-ban és az érintőt a C-ben metszi (legyen ez a 
tetszőleges C pont az előreoldalon) úgy, hogy 

CQ:QO^PQ:c, 

ahol c tetszőleges hosszúság. Legyen most c=DLP. így 

CQ.QO^PQ.DLP. 

(CQ+QO): QO^ÍPQ+DLP) :'DLP, 

CO\QO<DLQ\DLP. 

OC metszi a spirálist az R és az első kört az R' pontban, az OP 
meghosszabbítása pedig az első kört a P'-ben. 
Mivel 

DLQ : DLP= AKR': AKP', 
SZclT 

CO.QO^AKR' :AKP'. 
A 14. tétel szerint viszont 

A~KR' :AKP'=DLQ:^LP=ÖR:ÖP, 
tehát 

CO.QO~zOR-.OP. 

Utolsó egyenlőtlenségünk azonban nem lehet igaz, mert QO=OP 
és CO^OR, tehát az a feltevés, hogy az OPC szög derékszög, 
nem volt helyes. így viszont csak hegyesszög lehet. 

(Ezután ARKHIMÉDÉSZ a tételt általánosította arra az esetre, 
amelynél a P pont az n-edik fordulaton van, hivatkozva a 15. tétel 
általánosítási részére.) 

18. Legyen OA a spirális kezdő félegyenese és A éppen a spirális 
első fordulatának a végpontja. Rajzoljunk az A pontban a spirális
hoz érintőt, és állítsunk az O pontban az OA-ra merőlegest. A me-

Ebből: 

azaz 
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rőleges elmetszi az A pontbeli érintőt a B pontban. Állítjuk, hogy az 
OB szakasz éppen az első kör kerületével egyenlő (122. ábra). 
Igazolás: Mivel a 16. tétel szerint az OAB szög hegyesszög, azért 
az érintő metszi az első kört még egy C pontban, és az előbbi, 
OA-ra. állított merőlegest egy B pontban. Jelöljük az első kör ke
rületét c-vel. Igazolandó tehát, hogy OB=c. 

a) Tegyük fel, hogy OB>c. 
Mérjük fel ekkor OB-re a nála kisebb, de c-nél nagyobb OD tá

volságot. Az első körben az AC húr kisebb az átmérőnél, és teljesül, 
hogy OA : OD^-OA : OB. Ha viszont OE merőleges ^4C-re, akkor 
az A03 és AEO hasonló háromszögekre tekintettel: 

OA : OD^AC : OE, 

és ezért a 7/1. tétel szerint létezik olyan OPF egyenes, amely metszi 
a kört a P pontban és AC meghosszabbítását az F pontban úgy, 
hogy 

FP:PA=OA:OD 
vagy 

FP:OA=PA:OD. 
Mivel OA= OP, azért 

FP: OP= PA : OD, 

de PA^PA és c<OD, tehát ^ 
FP-.OP^PA.c. 

Innen: 
(FP+OP):OP^(c+P^i):c, 

azaz 
FO:OP-c{c+PA):c. 

Ha a spirális az OF egyenesét a Q pontban metszi, akkor a 15. té
tel szerint 

OQ:OA=(c+PA):c. 

Ezt összehasonlítva az utolsó egyenlőtlenségünkkel: 

FO:OP-zOQ:OA. 

Mivel azonban OP= OA és FO=-OQ, azért a végeredményül kapott 
egyenlőtlenség nem teljesülhet. A kiinduló feltételezésünket tehát 
vissza kell vonnunk, azaz OB nem nagyobb c-nél. 

b) Tételezzük most fel, hogy OB<c. 
Mérjük fel ekkor az OB félegyenesre az OH távolságot, amelyre 

igaz, hogy OH^o-OB. 

Ekkor, mivel AO : OH^AO : OB, illetve AO : OH^^AC : OE, 
ahol OE merőleges ̂ 4C-re, azért a 7/II. tétel megengedi, hogy rajzol
hassunk olyan OF'P'G egyenest, amelynek P' pontja a körön és Gaz 
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Ekkor 

Átalakítva 

azaz 

A ponthoz tartozó körérintőn van úgy, hogy F'F': AF'= OA : OH, 
vagy 

F'F':OA=AP':OH, 

és mivel OA=OP', azért 

F'P':OP'=AP':OH. 

Vegyük most tekintetbe, hogy 

AP'^AP' és c^OH. 

F'F' .OP'^AP' :c. 

(OP'-F'P): OP'^{c~A~P') : c, 

OF':OP'^(c-AP'):c. 

A 14. tétel értelmében 

illetve Off:OA-(c-7h:« 

OQ':OP'=(c-AP'):c. 

Ennek az utolsó egyenlőtlenségünkkel való összehasonlítása 
után azt nyerjük, hogy 

OF' :OP'<OQ':OP'. 

Ez azonban lehetetlen, mert OF'^OQ'. A második feltételezésünk 
tehát szintén hamisnak bizonyult. 

Mivel OB sem nagyobb, sem kisebb nem lehet c-nél, azért kell, 
hogy azzal egyenlő legyen, azaz OB=c. 

20. Legyen a P pont a spirális első fordulatán, és rajzoljunk az 
OP-re az O pontban merőlegest, amely a T pontban metszi a spirá
lis P ponthoz tartozó érintőjét. Rajzoljuk meg az O középpontú, 
OF sugarú kört is. Ez metszi az első félegyenest a K pontban. Ál
lítjuk, hogy az OT szakasz hossza akkora, mint a kör KP ívének a 
hossza, amely a spirális hátrairányában helyezkedik el. 
Igazolás (123. ábra): A 16. tétel szerint az'OPT szög hegyesszög. 
Ezért az érintő az OP sugarú kört metszi még egy R pontban és az 
OT egyenest a T pontban. Ha OT nem egyenlő a KRP spirálisívvel, 
akkor vagy nagyobb, vagy kisebb nála. 

a) Tételezzük fel először, hogy OT=~'K~RP. 
Mérjük fel ekkor OT-re az OU szakaszt, amely legyen kisebb 

OT-nél, de nagyobb a £ R ? ívnél. 

Mivel PO : OU^PO : OT vagy PO : OU^PR : OE, ahol OE 

merőleges PR-re, azért a 7/1. tétel szerint rajzolhatunk egy olyan 
OQF félegyenest, amelynek Q pontja az OP sugarú körön és F pont
ja a FR érintőn van, és amelyre igaz, hogy FQ : QP= OP: OU, 
vagy 
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FQ:OP=QP:OU. 

Az aránypárban OP helyett OQ-t írhatunk, tehát 

FQ:OQ=QP:OU. 
A feltevés szerint: 

Átalakítva: FQ-.OQ^KKP^ 

vagy {FQ+ °Q): °Q<QP+ KRP) '• KRP 

OF:OQ<KRQ:KRP. 

Legyen az OQF félegyenes és a spirális metszéspontja Q'. Ekkor a 
14. tétel szerint: 

OF.OQ^OQ.OP. 

Ez az eredmény azonban - tekintve hogy OQ=OP és OF>- OQ' -
lehetetlen. Az ellentmondás miatt az eredeti feltevés hibás, azaz 
OT nem nagyobb, mint KRP. 

b) Tegyük fel másodszor, hogy OT< KRP. 

Most az OT-re olyan OV távolságot mérjünk, amelyre igaz, hogy 

OV>KRP=~OT. 

Ekkor OP : OV< OP : OT= ~ PR : OE, és ezért a 7/II. tétel szerint 

tudunk rajzolni olyan OEP' félegyenest, amelynek a P' pontja a kö
rön és az E pontja a PR húron van úgy, hogy 

EP':PP'=OP:OV, vagyis EP': OP=PP': OV. 

Mivel azonban 

OP^OP', azért EP' :OP'=PP':OV. 
így 

EP' : OP'^PP' : KRP, hiszen PP'^PP' és KR~P^OV. 

Átalakítás után: 
(OP'-EP'): OP'<{KRP-PP'):K~KP, 

illetve 
OE.OP'^KRP' :KRP. 

A 14. tétel alapján viszont: 
OS : OP= KRP' : KRP, 

és így 
OE.OP'^OS.OP, 
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ami pedig lehetetlen, mert OP'=OP és OE^OS. Tehát a kiinduló 
feltevésünk most sem bizonyult helyesnek. Egyetlen lehetőség ma
radt, hogy OT=1cRP. 

Szokás a spirális érintőjére most bemutatott tételsorozatot a 
differenciálszámítás előfutárának tekinteni. Ez a megállapítás kissé 
túlzásnak tűnik ugyan, mégis el kell ismernünk, hogy ARKHIMÉDÉSZ 
a geometriai egyenlőtlenségekkel való mesteri bánásmóddal olyan 
érintőfeladatot oldott meg, amellyel utána századok elteltével csak a 
differenciálszámítás tudott megbirkózni. 

ARKHIMÉDÉSZ Lemmák könyve című könyvecskéje a matematika
történet szempontjából nem jelentős alkotás. E mű inkább a nagy 
mester kedves játékának tekinthető, de ebben a minőségében is ma
gán viseli a lángész ragyogását. A124. és 125. ábrán látható két sík
idomra állapított meg néhány érdekes tételt. Az első idomot „arbe-
losz"-nak, holdkésnek nevezte. Állítólag a tímárok használtak ilyen 
alakú kést a bőr kikészítésénél. A másik elnevezését magyarázza a 
síkidom alakja: sótartó, azaz „szalinon" a neve. E két síkidomra vo
natkozik az a középiskolai tankönyvekből ismert két tétel, hogy a 
három félkör által határolt „holdkés" területe éppen az ábra sze
rinti rht; a négy félkörrel bezárt „sótartó" területe pedig Khi. E két 
alakzatra azonban az ókori mester ennél meglepőbb megállapítá
sokat is tett. Szabad legyen ezek közül legalább egyet bemutatni. 
Ezt előkészítendő ismerjük meg a dolgozat első tételét is. 

Eszerint, ha két kör érinti egymást az A pontban (126. ábra), és 
ha e körökben a BD és EF egy-egy párhuzamos átmérő, akkor az 
ADF egyenesszakasz. Legyen az A pontban érintkező körök két kö
zéppontja O és C. A két centrumot összekötő egyenes éppen átmegy 
az érintkezési ponton. Rajzoljunk két, egymással párhuzamos tet
szőleges átmérőt: BD \\ EF Tüntessük fel az AD és DF szakaszokat 
is. Végül húzzuk meg az OA-\al párhuzamos DH szakaszt. Mivel az 
OHDC négyszög paralelogramma, azért DH=CO. Ugyanezért: 
OH=CD=CA. Ugyanakkor: OF=OA. 

A két utóbbi egyenlőségből következik, hogy OF—011=0 A— 
-CA, azaz HF=CO. 

Mivel CO=HF és CO=DH, azért HF=DH, tehát a HFD há
romszög egyenlő szárú, és így ő=<p. Az OFA háromszög azonban 
szintén egyenlő szárú, tehát x=cf. Ezek szerint a=ő, és minthogy 
DH párhuzamos AO-\a\, azért kell hogy az a szög AD szára ugyan
azon egyenesbe essék, mint a d szög DF szára. Az A,DésF pontok 
tehát valóban egy egyenesre illeszkednek. 

A bizonyítás hasonlóan megy abban az esetben is, amelyben a 
két kör kívülről érintkezik. 

A Lemmák könyvének 5. tétele: Az arbeloszban (127. ábra) ál
lítsunk a C pontban az AB átmérőre merőlegest. Rajzoljuk be a két 
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nagyobbik félkört és a merőlegest egyszerre érintő kx kört. Ez érint 
az F,GésE pontokban. Ezután rajzoljuk meg a legnagyobb és leg
kisebb félkört, valamint a merőlegest érintő k2 kört. Ez érint &J,K 
és L pontokban. Állítjuk, hogy a kt és a k2 körök egybevágók. 
Igazolás: Tüntessük fel a kx körnek az AB-vel párhuzamos HE át
mérőjét. Az 1. tétel szerint az A, H és F pontok egyazon egyenesre 
esnek. Ugyancsak egy egyenesen vannak az F, E és B pontok is. 
Szintén a segédtételünk értelmében egy egyenesre illeszkedik az A, 
G és E, valamint egy másik egyenesre a C, G és H pont. 

Az AF és CE egyenesek közös pontja legyen D. Az AE egyenese 
metszi a nagy félkört az M pontban. Húzzuk meg végül a BM és 
MD szakaszokat is. 

Mivel BF merőleges AF-re, és CD az AC-re, azaz BF és DC az 
ABD háromszög két magassága, azért E a háromszög magasság
pontja. Ebből következik, hogy az ABD háromszögnek az AE is 
magassága, vagyis merőleges a BD szakaszra. Vegyük még figye
lembe, hogy az AMB szög derékszög. E két utóbbi megállapítás 
alapján M rajta van nemcsak a BLA félkörön, hanem a BD egyene
sen is, tehát a D, M és B pontok is egyazon egyenesre esnek. 

Tekintettel arra, hogy « és /? derékszögek, BM párhuzamos 
CG-vel. A párhuzamos szelők tétele alapján tehát: 

AB:BC=AD:DH. 

Az ACD és HED hasonló háromszögekből viszont AD : DH= 
= AC:HE, tehát 

AB:BC=AC:HE 
vagy 

ACBC=ABHE. 

i» AC . T\C 
A k. kör átmérője: HE= 7 = — tehát csak az A, B és C pontok 

AB 
helyzetétől függ. 

AC . JiC1 

Ugyanígy látható be, hogy a k2 kör átmérője is -r=—-vei 
AB 

egyenlő, vagyis a két kör valóban egybevágó. 
(Az érdekesség kedvéért megemlítem, hogy e tétel a következő ál

talánosítással is igaz: Az AB átmérőn válasszunk ki tetszőleges két 
pontot a 128. ábra szerint. Legyenek ezek az ábra C és D pontjai. 
Az AC átmérőhöz rajzolt körnek és a DB átmérőjű körnek húzzuk 
meg a fi hatványvonalát. Az ábrán feltüntetett kx és k2 érintő körök 
most is egybevágók. Ennek igazolása a középkori AL-KARHI arab 
matematikus nevéhez fűződik. 

Érdemes kissé még elidőzni a könyvecske 8. tételénél is. Ez való-
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jában általánosítása, illetve megfordítása a 120. oldalon olvasott 
szögharmadolási feladatnak. A tétel így hangzik: 

Legyen AB az O centrumú kör átmérőjénél kisebb tetszőleges 
húrja (129. ábra). Ezt hosszabbítsuk meg a B ponton túl a kör 
sugarával a C pontig. A CO egyenes kimetszi a körből a C-hez 
közelebbi D és a C-tŐl távolabbi E pontot. Ekkor az AE=3BD, 
vagy ami ugyanaz: a= 3/?. 
Igazolás: ARKHIMÉDÉSZ megrajzolta az E végpontú és AB-vel pár
huzamos EF húrt, valamint az EFO egyenlő szárú háromszöget, és 
így okoskodott: Az OBC háromszög egyenlő szárú, tehát az r szá
rakkal szembeni szögek egyenlők. Jelöljük mindkettőt /3-val. 
A BCO és OEF szögek váltószögek, tehát egyenlők, és így az EFO 
háromszög egyenlő szögeit is /3-val jelölhetjük. Az EFO háromszög 
e-nal jelölt külső szöge tehát: e=2/3. így a kör BF ívéhez tartozó 
középponti szög 3/?, de ez ugyanakkora, mint az AE ív középponti 
szöge, tehát valóban a=3/3. 

A 120. oldalon nem az AB húrhoz szerkesztettük meg az « szöget, 
hanem fordítva, az <x szöghöz az AB húrt, illetve az ezzel adódó /3 
szöget. A Lemmák könyve 8. tételének ábráját nyerhetjük euklideszi 
szerkesztéssel, a megfordításnál azonban az AB húr, illetve a C 
pont csak „neuszisz" szerkesztéssel adódik. 

ARKHIMÉDÉSZ egyik igen szép gondolatmenete a n közelítő érté
kének meghatározása, amit A kör mérése című tanulmányában ol
vashatunk. Célját a szabályos 96 oldalú sokszög kerületének a ki
számításával érte el a következőképpen: 

A 130. ábrán látható az r sugarú k körbe írt, szabályos w-oldalú 
sokszög egy középponti háromszöge: DCO, és a kör köré rajzolt 
szabályos n-szög egy középponti háromszöge :ABO. A beírt sokszög 
egy oldalát jelöljük a„-nel, és a körülírt sokszögét A„-nél. Az ábrán 
látható még a beírt és körülírt szabályos 2n oldalú sokszög egy rész
lete is. Ezek oldalait jelöljük rendre a2„-nél és A2n-nd. Tehát DC= 
= an, AB=An; DE=EC=a2n és GF=FK=A2n.

 é 

A BCF és BEO hasonlóháromszög-párból: 

2 2 
illetve: 7 

A2n:(An-A2n)=r:OB. 
A BEO és CHO hasonló háromszögekből: 

^:4r=r:OB, azaz an:A=r:OB. 2 2 
A két aránypárból következik a harmadik: 
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Végül a CED és CFE háromszögek hasonlósága miatt: 

a. '• Ö2n=flj„: ~i", ahonnan 

« 2 n = y ^ (2) 

A sokszögek kerületei tehát: 

kn=nan,Kn=nAn,k2n=2na2n és K2n^2nA2n. 

Az (1) és (2) figyelembevételével: 

*- -I»A - 2m"nA" _ 2k"Kn 

fi2n=2na2n= l/nan2nAln= YknK2n. 

Ezekből a kerületekből és az oldalszámok további duplázásával 
keletkezett sokszögek kerületeiből egy érdekes sorozat állítható 
össze: 

*4»> kn, K^, k2n, K4n, k4n, KSn, kSn, ... 

Ezt a sorozatot arkhimédészi sorozatnak nevezik. Képzési szabálya 
szerint a harmadik elemétől kezdve minden páratlan sorszámú 
elem a közvetlen előtte álló két elem harmonikus közepe, és min
den páros számú elem a közvetlenül előző kettőnek a mértani kö
zéparányosa. ARKHIMÉDÉSZ az r sugarú körbe írható szabályos 

hatszögből indult ki. Ekkor K6=4rfö és k6=6r. Az egyszerűség 
kedvéért legyen r— 1, és ekkor üf6=4j^3 és k6=6. A hatszögekhez 
tartozó kör kerületére pedig igaz, hogy 

vagy 2|/3>jr»-3. 

ARKHIMÉDÉSZ tehát a K6 és a k6 első két elemből kiszámította a róla 
elnevezett sorozat elemeit egészen a Kl6n és klbn elemekig, vagyis a 
K96 és k96 kerületekig. így n értékét két korlát közé szorította: 

2 2 
Számítás közben a kerületekben fellépő ^3 értékét az 

1351 ,, 265 
7 8 0 > K 153 

egyenlőtlenséggel becsülte meg. Ezt azonban nem tudjuk, honnan 
vette, bizonyára valamelyik, általunk nem ismert művéből. Végül is 
a következő becsléshez jutott: 

, 1 0 . 1 
3 — < j i < 3 - . 

71 7 

Ez tizedes törtekkel: 

3,140 845<3t< 3,142 8571. 
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(Zsebszámológéppel, a 96 oldalú sokszögekig számolva, a követke
ző eredményt kaptam: 3,141 0381 <JT<3,142 7146.) 

A Y3 két érték közé szorítása alkalmat ad arra, hogy röviden 
áttekintsük a lánctörtek fejlődését. A /3-at közrefogó két érték 
ugyanis arról árulkodik, hogy ARKHIMÉDÉSZ a Ĵ 3-at meg tudta 
közelíteni a „lánctörtek módszerével". 

Már a 23. oldalon láttuk, hogy a négyzetgyök kiszámítására 
Mezopotámiában ismerték a 

közelítést. Ehhez a becsléshez az ott ismertetett iterációs eljáráson 
kívül másként is eljuthatunk. Vezessük be a következő jelölést: 
legyen 

fai+b=a+x. 

Négyzetre emelés és rendezés után 

x(2a+x)=b, 
ahonnan 

b x= 
2a+x 

Ha most a jobb oldalon a nevezőben szereplő x helyett folytatóla

gosan behelyettesítjük a ^ kifejezést, akkor a 

Ya2+b=a+-
2a+-

2a+ 
2a+-. b 

2a+... 

végtelen lánctörtet kapjuk. A babiloni „formula" nyilván ennek 

az első közelítő törtje: a+y. 

A yí és a Y3 lánctörtjei: 

/2=1 + - * 
2 + — í 

2-K l 

2+ 
és 

2 ^3=1 + -
2+ 

2 +
 2 

2 + . . . 
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A Í2 közelítő törtjei: 

i = \: l+l
rl; 1+ 1 

H 
7, 17. 41 
5 ' 12' 29 ; 

99 
70' 

A /2 ezen közelítő törtjeit megtaláljuk a szmürnai THÉONnál. 

A / 2 7 - 17 
- értéket ismerte PLATÓN, és a fö^yi közelítést használta 

HÉRÓN is. 
Ha felírjuk a ]Í3 lánctörtjének közelítő törtjeit, akkor a követ

kező sorozatot kapjuk: 

5 7 19 26 71 97 265 368 989 1351 
1; 2; 3 ' 4 * 11 ' 15 ' 41 ' 56 ' 153' 209' 571' 780' 

Ebben a sorozatban felismerhetjük azt a két törtet, amellyel 
ARKHIMÉDÉSZ közrefogta a /3-at: 

265 « 1351 
1 5 3 < K J < 7 8 0 ' 

Ezek a megfigyelések azt valószínűsítik, hogy az ókori görög ma
tematikusok már ki tudták számítani a 

fa*Vb=a+ --j-
2a+-

2a+ 
2 a + . . . 

végtelen lánctört közelítő törjeit, természetesen a fogalom és a ma 
használt formalizmus ismerete nélkül. 

Ugyancsak gyökvonásra használták a „lánctörtek módszerét" a 
középkori arabok (AL-HAJJÁM), az itáliai LUCA PACIOLI, a bolognai 
PIETRO CATALDI (1552-1626) és RAFFAELLO BOMBELLI is. Lehet, 
hogy CATALDI és BOMBELLI műveiből ismerte meg a lánctörteket az 
angol WILLIAM BROUNCKER (1620-1684) és JOHN WALLIS. Nagy lé
péssel vitte előre a lánctörtek használatát HUYGENS, aki felfedezte a 
közelítő törtek néhány fontos tulajdonságát. A lánctörtek rendsze
res elméletét EULER dolgozta ki az 1784-ben megjelent Bevezetés a 
végtelen kicsinyek analízisébe című könyvének előkészítő részében. 

A végére tartogattam ARKHIMÉDÉSZ egy kis tanulmányát, ame
lyet művei sorában csodás csillogású gyöngyszemnek tekinthetünk. 
Azt, hogy megmaradt A szabályos hétszög szerkesztése, SZABIT IBN 
KuRRÁnak köszönhetjük. Ez a neves arab matematikus a IX. szá
zadban még olvashatta ARKHiMÉDÉsznek igen elrongyolódott, gö
rög nyelvű kis könyvét, amelyet arabra fordított. E fordításban a 
szabályos hétszög szerkesztését a következőképpen olvashatjuk: 

Rajzoljuk meg az ABCD négyzet BD átlóját, és hosszabbítsuk 
meg a DC oldalát a C ponton túl (131. ábra). Ezt a meghosszabbí- 131. ábra 



GÖRÖGORSZÁG 

tást metsszük el képzeletben az ATFG egyenessel úgy, hogy az ATB 
háromszög területe legyen egyenlő' a CFG háromszög területével. 
Rajzoljuk meg végül a DC oldalra merőleges ETH szakaszt. 

Az ETG és CFG háromszögek hasonlósága miatt: 

CF:x=z:(x+y). 

Ebből: 

CF=^~. (1) 
x+y 

A TEG és az AHTháromszögek is hasonlók, tehát: 

(x+y) :z=z:y, 

vagyis 
z2=y(x+y). (2) 

A rajz szerint az ATB és a CFG háromszögek területe egyenlő, 
tehát: 

(y+z)y=x-CF, 

x2z vagy figyelembe véve az (1) összefüggést: (y+z)y———, ahon-
•* i y nan: , 

y+z= 
(x+y)y 

Ha a nevező helyett z2-et írunk, amit a (2) egyenlőség megenged, 
akkor 

x2 

y+z=— 
z 

vagy 
(y + z)z=x2. (3) 

Szerkesszük meg most az y—EC szakasz fölé az x, y, z oldalú 
ECK háromszöget, és szerkesszük meg a DKG háromszög köré írha
tó kört is (132. ábra). Ekkor - állítja ARKHIMÉDÉSZ - a DK szakasz 
éppen a k körbe rajzolható szabályos hétszög egyik oldala. 

Ezt a meglepő kijelentést ARKHIMÉDÉSZ nem indokolta meg. így 
e feladattal kapcsolatban két kérdés maradt nyitva. Az egyik az: 
hogyan lehet a 131. ábrán megrajzolni az ATFG egyenest úgy, hogy 
az ATB háromszög területe akkora legyen, mint a CFG háromszö
gé? A másik, még feleletre váró kérdés, hogy milyen alapon jelen
tette ki ARKHIMÉDÉSZ a DK szakaszról, hogy az éppen a k körbe raj
zolható szabályos hétszög oldala? 

Talán nem járunk messze a valóságtól, ha az első probléma meg
oldásánál a kúpszeletekkel való szerkesztésre gondolunk. Jelöljük 
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ugyanis az ABCD négyzet egy oldalát a-val, azaz legyen y+z=a. 
Ekkor a (2) és (3) egyenlőségek a z=a—y helyettesítés után az 

(x+y)y=(a-y)2 

és 
a(a—y) = x2 

alakot nyerik. A derékszögű koordináta-rendszerben az első egy 
hiperbolának, a második egy parabolának az egyenlete, amelyek a 
középiskolában megszokott alakban: 

y(x+2a) — a2 

és 
x2 

v- ha. 
a 

Ezek görbéi a 133. ábrán láthatók. E két kúpszelet három metszés
pontjából az első negyedbe eső P pont koordinátái szolgáltatják az 
x és y értékeket. Ezekkel már az ATFG egyenes megrajzolható. 

A második, még válasz nélküli kérdésre a körbe írható szabályos 
hétszög átlóinak tanulmányozása adhat feleletet. Egy olyan szabá
lyos hétszöget képzeljünk el a 134. ábrán, amelynek a DG átlója 
éppen (x+y+z) hosszú. Rajzoljuk meg a KM, KN, KG és DN átló
kat is. A keletkezett metszéspontok :E,CésP.A körülírt kör cent
ruma : O. 

Vezessük be a következő jelöléseket: A szimmetriaviszonyok 
alapján 

DE=EK=z és CG=CK=x. 

Legyen továbbá EC=y. 
Kérdés, hogy a 134. ábrán szereplő x, y és z azonosak-e a 131. 

ábrán látható x, y és z szakaszokkal, vagyis fennáll-e közöttük a 
(2) és (3) alatti 

z2=y(x+y) 
és 

x2-z(y+z) 

két összefüggés ? 
A szögek vizsgálata alapján észrevehető, hogy az EKG, az EKC és 

a CKP háromszögek hasonlók. Az első kettőből: 

(x+y) :z=z : y, azaz z2=y(x+y). 

A második két háromszögből: 

(y+z): x=x : z, tehát x2=z(y+z). 
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Arkhimédész halála Amint láthatjuk, a szabályos hétszögben jelölt x, y és z kielégítik a 
131. ábrán feltüntetett x, y és z közötti összefüggéseket, tehát a 132. 
ábra DK szakasza valóban a szóban forgó szabályos hétszög ol
dala. 

Talán mondanom sem kell, hogy a felsorolt néhány példával még 
nem merítettem ki ARKHIMÉDÉSZ minden említésre méltó eredmé
nyét, de remélem, hogy a kiszemelt gondolatmenetek már meggyőz
hetnek bennünket arról, hogy méltán tekintjük ARKHIMÉDÉSZI az 
ókor legnagyobb matematikusának. Csodálatunkat csak növeli az 
a tény, hogy ö nem volt birtokában azoknak az áttekintést, megfo
galmazást és számolást könnyítő eszközöknek, amelyekkel mi már 
rendelkezünk. Nem élhetett az algebrai jelölések előnyével, kényte
len volt minden algebrai jellegű feladatát geometriai formában 
megoldani. Még a helyi értékes 10-es alapú számrendszer számo
lástechnikai segítségét sem élvezhette, nem beszélve például az ál
talunk sokszor igénybe vett koordinátageometriai módszerről. 
Eredményei és módszerei mégis sok száz évre megtermékenyítették 
a matematikai kutatásokat. Az integrálszámítás csíráit az ő terület-
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és térfogatszámításában találhatjuk meg először, és a differenciál
számításra kell gondolnunk, ha a spirális érintőjére vonatkozó 
tételeit olvassuk. Szabatosságban, a bizonyítás szigorában majd 
2000 évig nem akadt párja. Igazat kell adnunk LEiBNiznek - akit 
NEWTONnal együtt a differenciál- és integrálszámítás felfedezőjének 
szoktunk tekinteni -, amikor azt mondja: „ARKHIMÉDÉSZ és 
APOLLÓNIOSZ munkáit tanulmányozva, nem fogod csodálni a mai 
matematikusok sikereit." 

A PERGÉI APOLLÓNIOSZ (i. e. 2607-190?) 

Szülőhazáját, a kisázsiai Pamphiliát az Árkádiából és Ciprusról bete
lepedő görögök alapították. A tartomány elnevezése (pan=minden, 
filé=néptörzs) is mutatja, hogy Pamphilia lakossága több népfajból 
ötvöződött egy nagyobb egységbe. Négy-öt jelentős városának la
kói szenvedélyes hajósok voltak, virágzó kereskedelmet bonyolítot
tak le, és mellékesen kicsit kalózkodtak is. A hajózásra, illetve a ke
reskedelemre rá voltak kényszerítve, hiszen termőföldjük alig volt. 
Egyik nagyobb városuk, Pergé a Kesztrosz folyó jobb partján épült. 
Forgalmát segítette, hogy a folyó torkolatától mintegy 10 km távoli 
város jól kiépített, nagyszerű kikötővel rendelkezett. Az i. e. 260. év 
táján ebben, a híres Artemisz-templomhoz közeli városban született 
APOLLÓNIOSZ, az ógörög matematika aranykorának időrendben 
utolsó nagy alakja. 

Születésekor már létezett a Pergamoni Királyság, amely nemso
kára fennhatósága alá vonta Pamphiliát is, több más görög tarto
mánnyal együtt. Ügyes politikával mindig meg tudta őrizni függet
lenségét abban a területszerző háborúskodásban, amely NAGY 
SÁNDOR hirtelen halála után tört ki tábornokai, a diadokhoszok 
(örökösök) között. Pergamon királyai, különösen I. EUMENÉSZ (i. e. 
263-241) és I. ATTALOSZ (i. e, 241-197) gazdagságuk egy részét arra 
fordították, hogy a királyság székhelyén, Pergamonban (most a tö
rök Bergama) Alexandria és Athén mintájára nagy művészeti és 
tudományos központot hozzanak létre. Az Attalidák összegyűj
tötték a görög világ legjobb szobrászait, hogy azok csodálatos alko
tásaikkal ékesítsék a gyönyörű templomokkal, palotákkal díszes és 
nagy színházzal, valamint hatalmas oszlopcsarnokos könyvtárral 
ellátott fővárost. Ekkor épült a világhírű Zeusz-oltár is. Az azt át
ölelő dombormű a gigászok és az istenek harcát (gigantomakhia) 
ábrázolja a galaták elleni győzelem allegóriájaként, a klasszikus 
görög művészettől szokatlan mozgalmassággal (pergamoni ba
rokk). A relief mintegy száz alakját a legkiválóbb hellén szobrászok 
komponálták csodálatos egységbe. Az oltárt ma a berlini Pergamon 
Múzeumban láthatjuk. A romjaiban is lenyűgöző alkotást 1873-
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A pergamoni 
várhegy makettje 

ban ásatta ki a török szolgálatban álló német mérnök: KARL 
HUMANN. A török kormány jóváhagyásával I. VILMOS hadihajója 
szállította Berlinbe a szétdarabolt, gondosan megszámozott, 462 
ládába csomagolt műalkotást. Bergama sikátoraiban ma hiába ke
resnénk a néhai dicsó' Pergamon pompás palotáit, 200 000 kötetes 
könyvtárát. Pergamonnak talán egyetlen műemléke sem maradt a 
helyén. Európa különböző' múzeumai őrzik a büszke múlt emlékeit, 
ha ugyan el nem pusztultak az idők viharában. 

Az ifjú APOLLÓNIOSZ még rótta a Kaikosz folyó melletti Perga
mon gyönyörű utcáit, tereit. Itt tette meg első lépéseit a tudomány, 
nevezetesen a csillagászat területén is. Aztán ebből a születőben 
levő kultúrközpontból őt is elcsábította a már patinásnak számító 
Alexandria, ahol a nagy költőnek, KALLiMAKHOsznak könyvtár
igazgatói székében akkor már annak tanítványa, ERATOSZTHENÉSZ 
ült, aki élénk levelezést folytatott ARKHiMÉDÉsszel. Nem sokkal 
APOLLÓNIOSZ megérkezése előtt mondott búcsút Alexandriának a 
rhodoszi APOLLÓNIOSZ, aki azonban nem matematikus, hanem köl
tő volt, az Argonautikánák, ennek a nagy mitológiai eposznak a 
szerzője. Egyiptom uralkodója, a Muszeion patrónusa akkor 
PTOLEMAIOSZ EUERGETÉSZ vagy PTOLEMAIOSZ PHILOPATOR lehetett. 
A fiatal APOLLÓNiosznak mindenesetre volt alkalma tanulni 
EUKLEIDÉSZ tanítványaitól, de ő tanítványból csakhamar mesterré 
lépett elő, amikor új elmélettel lepte meg az alexandriai csillagá
szokat. Továbbfejlesztette a Hold mozgására vonatkozó tanításo
kat. Ennek köszönhette első, közkedveltségét is tükröző mellékne-
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vét. Epszilonnak nevezték el, mert ez a görög betű a holdsarlóra 
emlékeztetett. Ekkor tehát már nem csupán canult, hanem tanított 
is. Itt kezdett dolgozni élete fő művén: a kúpszeletek elméletén. 

Hosszas alexandriai működése után visszatért szüló'városába. Itt, 
Pergében vezette haláláig a matematikai iskolát, és itt fejezte be a 
Muszeionban megkezdett Kónikát, a kúpszeletekről szóló nyolckö
tetes könyvét. Igen valószínűnek látszik, hogy hosszabb ideig tar
tózkodott Pergamonban is. Ezt a feltevést valószínűsíti, hogy nagy 
művének egy részét magának I. ATTALOSZ pergamoni királynak 
ajánlotta, aki nagy érdeklődéssel kísérte a Kónika megírását. 

Ezzel a munkával érdemelte ki a „nagy geométer" (megász geo-
metrész) nevet, és léphetett méltán az ókor legnagyobb matemati
kusainak a sorába. A kúpszeletek tárgykörében olyan nagyszerűt 
alkotott, hogy még a XVII. századi FERMAT és DESCARTES sem tud
ták lényegesen felülmúlni. A Kónika hatalmas összefoglaló könyv, 
amely nemcsak tárgyalja a kúpszeletekről már eladdig megismert 
tételeket, hanem számos új felfedezéssel gazdagítja is a régi ismere
teket, sőt ezenfelül is adott valami olyan többletet, amely évszáza
dokra kijelölte a geometria egyik ágának fejlődési irányát. Ez pedig 
a kúpszeletek tárgyalásmódjának egységes szelleme, a koordináta-
geometriai módszer. 

A koordinátageometria kezdeteit a köztudat DESCARTES nevéhez 
kapcsolja. Igaz, hogy a derékszögű koordináta-rendszer egyféle 
kezdetleges alakja nála jelentkezik, de még azt sem mondhatjuk, 
hogy először, hiszen PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ a földrajzi helyeket 
lényegében úgy határozta meg, amint ma szokás, vagyis a földrajzi 
hosszúság és szélesség segítségével, és a francia NICOLE D'ORESME 
(13207-1382) „latitudo"-ja (szélessége) és „longitudo"-ja (hosszú
sága) a mai abszcissza és ordináta fogalmakkal azonosítható. 
A módszer lényege: a koordinátageometriai gondolkozásmód, az 
egységes és következetes koordinátageometriai szellem azonban az 
ókori ApoLLÓNiosznál teljesedett ki először, és ami még csodálato
sabb : a koordináta-rendszer ismerete nélkül. Hogyan lehetséges ez? 
Úgy, hogy minden, kúpszeletre vonatkozó tételét - ha ezt nem is fo
galmazta így meg - mindig két, alkalmasan kiválasztott egyenesre 
(konjugált átmérőkre) vonatkoztatta. Pontosabban: úgy járt el, 
mintha ma a koordináta-rendszer ordinátatengelyének a kúpszelet 
egyik érintőjét és abszcisszaiengelyének az érintési ponthoz tartozó 
átmérőt választanánk. APOLLÓNIOSZ tehát valójában ferdeszögű 
koordináta-rendszerben gondolkozott. A koordinátageometriai 
módszer felfedezője, illetve a módszer nagy átütő erejének felisme
rője tehát a pergéi APOLLÓNIOSZ volt, DESCARTES pedig csak az 
alaki és jelölésbeli kellékekkel járult hozzá - ami persze szintén nem 
lebecsülendő érdem. 

Kevés olyan nagy találmánnyal találkozhatunk, amely csupán 
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egyetlen ember nevéhez fűződnék. Előzmények, részeredmények 
majdnem minden esetben fellelhetők. Az úttörők, a sokszor apró
nak látszó munkák végzői rendszerint homályban maradnak az 
eredmény látványos betetőzője mögött. A koordinátageometriai 
gondolkodásmód már fel-felcsillant APOLLÓNIOSZ előtt is. A kúp
szeletek felfedezője, MENAIKHMOSZ -amint a 111. és 112. oldalakon 
láttuk - már megállapította például a hiperbola „szümptómáját" 
is, azaz e kúpszeletre vonatkozó legjellemzőbb geometriai összefüg
gést. A háromféle kúpszeletet ő még háromféle egyenes körkúp sík
metszeteként állította elő, a metsző síkot mindig valamelyik alkotó
ra merőlegesen irányítva. A kúpszeleteket még a körkúpok fajai 
szerint nevezte el: a hegyesszögű kúp metszete volt az ellipszis, a 
derékszögű kúp metszete a parabola és a tompaszögű kúp metszete 
a hiperbola neve. így származtatta a kúpszeleteket ARKHIMÉDÉSZ 
is, aki szintén bővítette a kúpszeletekre vonatkozó ismereteket, de 
csak amilyen mértékben az más irányú kutatásaihoz szükséges volt. 
Tudjuk, hogy EUKLEIDÉSZ is írt a kúpszeletekről, sőt az ő kortársa, 
ARISZTAIOSZ szintén összeállított egy kúpszeletekről szóló könyvet. 
Ez utóbbinak azonban csak a latin címét, Solid loci (Térbeli mértani 
helyek) ismerjük. Láttuk, hogy ARKHIMÉDÉSZ munkáinak megérté
séhez is sokszor hozzásegített a segítségül hívott koordinátageo
metria. Ez azt mutatja, hogy ARKHIMÉDÉSZ is sokszor gondolkoz
hatott koordinátageometriai módon, vagyis a jobb megértést célzó 
„modernizálásunk" talán nem is volt olyan megbocsáthatatlan ha
misítás. Végül is: ApoixÓNiosznak voltak szellemi elődei, de a ná
luk alkalomszerűen használt módszer általános jellegét ő vette 
észre és alkalmazta teljes céltudatpssággal és következetességgel 
egész művében. Ez az ő nagy tudományos tette és évszázadokra 
előremutató érdeme, mert a kúpszeletek tanát összefoglaló egységes 
nézőpontja a matematika más területén is gyümölcsözőnek bizo
nyult. 

A Kónika első négy könyve eredeti, tehát görög nyelven maradc 
ránk, az ötödik, hatodik és hetedik kötetet arab nyelvű fordítások 
őrizték meg. Az elveszett nyolcadik kötetet EDMUND HALLEY an
gol csillagász és matematikus rekonstruálta 1710-ben, APOLLÓ
NIOSZ kommentátoraira, különösen PAPPOSZ munkáira támaszkod
va. Az első négy kötet a már kifejtett szempontok szerint foglalja 
össze és bővíti ki az elődök eredményeit. Ezekben APOLLÓNIOSZ 
elsőként tárgyalja a kúpszeleteket egy tetszőleges ferde körkúp sík
metszeteiként, tehát mind a három kúpszeletet egyetlen ferde kör
kúpból származtatja a metszősík helyzetének változtatásával. Ezek 
a kötetek tartalmazzák a kúpszeletek szümptómáit; azokat a téte
leket, amelyek a konjugált átmérőkre, az érintőkre, az aszimptoták-
ra, a pólusra, a polárisra és a fokális tulajdonságokra vonatkoz
nak. Az ötödik könyv a kúpszeletek érintőiről és evolutáiról szól. 
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A hatodik a kúpszeletek egybevágóságával és hasonlóságával fog
lalkozik. A hetedik kötet számos, a konjugált átmérőkre vonatko
zó tételt tárgyal, végül a nyolcadik főleg szerkesztési feladatokat. 

Ezután az első részből kiszemelt néhány részlettel szeretném ér
zékeltetni APOIXÓNIOSZ „kóordinátageometriai módszerét". Elő
ször nézzük meg, hogyan kapta meg a kúpszeletek egyenleteit, 
szümptómáit. Amint azt már előrebocsátottam, APOIXÓNIOSZ a 
kúpszeleteket a ferde körkúpból származtatta. 

Az ellipszist és az arra jellemző összefüggést a következőképpen 
találta meg: A 135. ábra útmutatása szerint az ABC ferde körkú
pot egy olyan sik metszi, amely a k alapkör síkjából kivágja az FJ 
egyenest. Ennek az egyenesnek azonban nincs közös pontja az 
alapkörrel. Rajzoljuk meg az alapkörnek az F/-re merőleges BC 
átmérőjét. Ennek egyenese FJ-t metszi a G pontban. A metsző sík 
a kúpfelületből ellipszist vág ki. Ennek egy tetszőleges pontját je
löljük P-vel. A P ponton át fektessünk az alapkörrel párhuzamos 
síkot, amely a kúpból kimetszi a DE átmérőjű k' kört. Húzzunk 
végül a P pontból az FJ egyenessel párhuzamost, azaz a DE átmé
rőre merőlegest. Az így nyert PM szakasz ábránkon merőleges az 
ellipszis KH nagytengelyére is. A rajzról a következő összefüggé
sek olvashatók le: 

Az EHM és BHG háromszögekből: EM : HM= BG : HG. 
A DMKés CGK hasonló háromszögekből: DM: KM= CG : KG. 

E két aránypárból következik, hogy: EMDM: HM-KM= 
= CGBG: HGKG, ahonnan 

EM- DM=(:T
<Í'BJÍHM- KM. 

HG • KG 

Vegyük most tekintetbe, hogy a k' körből EM • DM-PM2, és 
(1(1 t T>(~* 

hogy a T—;—-— tényező független az ellipszisen felvett P pont 
jfltr • K(J 

helyétől. Jelöljük ezt a pozitív konstanst fc2-tel, akkor az egyenlőség 

PM2=k2-HM-KM. 

Ezt az ellipszis definiálására alkalmas összefüggést kapta APOIXÓ
NIOSZ. Ezt nevezte az ellipszis szümptómájának, amely tartalma 
szerint megegyezik a középiskolában megismert ellipszisegyenlet
tel. Ezt beláthatjuk a következő jelölések bevezetésével: Legyen 
PM—y, HM=x, HK=2a és akkor KM=2a—x. Ezekkel a szümp-
tóma az 

y1=k\2a-x)x 

alakot ölti, vagy rendezés után: 

y2=-k\x2-2ax), illetve y2=-k2(x-a)2+a2k2. 
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Végül: 

(x-af 
+ (kay 

136. ábra 

138. ábra 

Ez már valóban ismerős: egy olyan ellipszis egyenlete, amelynek 
helyzetét a derékszögű koordináta-rendszerben a 136. ábra szem
lélteti. Ezen az ábrán a H, M, Kés Ppontok az előbbi ábra hasonló 
jelölésű pontjainak felelnek meg. ApoixÓNiosznál tehát az ellip
szist meghatározó összefüggés arra a koordináta-rendszerre vonat
kozik, amelynek x tengelye a HG egyenes, az ordinátatengelye a 
H pontot tartalmazó és az FJ egyenessel párhuzamos egyenes, az 
origó pedig a H pont. Ez a koordináta-rendszer, ha a metsző síkot 
úgy választjuk, hogy a k kör BC átmérőjének megfelelő HK ellip
szishúr ne az ellipszis nagytengelye legyen, akkor nem derékszögű. 
APOLLÓNIOSZ eredménye tehát általánosabb a mi egyenletünknél. 
A 755. ábrán az ellipszis egyik szimmetriatengelye (HK) benne van 
a ferde kúp szimmetriasíkjában, vagy rövidebben: az ellipszisnek 
és a kúpnak van közös szimmetriasíkja. Ez azonban APOLLÓNIOSZ-
nál általában nem teljesül, és akkor a koordináta-rendszer nem 
derékszögű. Az alapkör két, egymásra merőleges átmérőjének az 
ellipszis két konjugált átmérője felel meg. ApoLLÓNiosznál HK egy 
tetszőleges átmérő és a PM a HK konjugált átmérőjével, illetve a 
H pontbeli érintővel párhuzamos félhúr, amint ez például a 137. áb
rán látható. Ha HKés RS az ellipszis két konjugált átmérője, vala
mint PM párhuzamos RS-sel, akkor APOLLÓNIOSZ egyenlete sze
rint a PM oldalú négyzet területe arányos a HM és HK oldalú tég
lalap területével. Ehhez a megfogalmazáshoz nem volt szükség 
koordináta-rendszerre, és bevezetése már csak formai kérdés. Az 
Apollóniosz-féle szümptóma rögtön átírható az ellipszis egyenleté
vé, amint a vonatkoztatási rendszert bevezetjük. 

Hasonló módon kereste és találta meg a „nagy geométer" a hi
perbola egyenletét is. Most a ferde, kettős körkúpot metsző sík úgy 
vágja szét a k alapkör síkját, hogy a kimetszett FJ egyenesnek két 
közös pontja van az alapkörrel, de a metsző sík nem párhuzamos 
a kúp egyik alkotójával sem (138. ábra). Most is tüntessük fel az 
alapkör FJ-re merőleges BC átmérőjét, és válasszuk ki a kúp és a 
metsző sík találkozásával keletkezett hiperbola egy tetszőleges P 
pontját. Ezen - csakúgy, mint az ellipszisnél - fektessünk át az 
alapkörrel párhuzamos síkot, amely meghatározza a kúppal a k' 
kört. Ennek a BC-vel párhuzamos átmérője DE. A P pontból ál
lítsunk erre merőlegest: PM. (Az ábránk most is speciális, mert a 
hiperbola HK szimmetriatengelye benne van a kúp szimmetriasík
jában, és ekkor PM merőleges a HK tengelyre is. Ezeknek azonban 
a rajz elkészítési utasítása szerint általában nem kell így lenniük.) 
Ábránkon PM merőleges a HK szimmetriatengelyére is. 
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Az EMK és CGK hasonló háromszögekből: ME : MK— 
= GC:GK. 

A DMH és BGH hasonló háromszögek miatt: DM: MH= 
= BG:GH. 

A két aránypárból: 

ME-DM : MKMH=GCBG : GKGH, 

ahonnan: 

ME• DM= S ^ J S • MK- MH. GK- Gll 

Itt figyeljünk fel arra, hogy a k' körből ME-DM=PM2, és az 
egyenlet jobb oldalán szereplő tört egyik tényezője sem függ a 
P hiperbolapont megválasztásától, tehát ennek pozitív konstans 
értékét jelölhetjük most is k2-te\. így 

PM2=k2MKMH. 

Ezt az APOLLÓNIOSZ által nyert hiperbolaszümptómát most is 
könnyen átalakíthatjuk a megszokott egyenletté, ha bevezetjük a 
következő jelöléseket: Legyen PM=y, MK=x, KH—2a,'és így 
MH=x+2a. Ekkor: 

y2=k2(x+2a)x. 
Rendezés után: 

y2=k2(x2+2ax), illetve y2=k2(x+a)2-k2a2, 
tehát 

(x+a)2 y2 

(ka)'- = 1. 

Ez pedig a 139. ábra hiperbolájának az egyenlete. 
A megfelelő koordináta-rendszer a 138. ábrán is látható. 
Még egyszerűbb módon nyerhető a parabola egyenlete. Most a 

ferdekörkúp-felületet olyan síkkal metszettük, amely valamelyik 
alkotóval párhuzamos. A mi egyszerűsítő céljainknak megfelelő, 
különleges esetet tünteti fel a 140. ábra. (A specializálás most is ab
ban mutatkozik, hogy a parabola és a kúp szimmetriasíkja kö
zös.) Most is rajzoljuk meg az alapkör síkján kimetszett FJ húrra 
merőleges BC átmérőt. A parabola tetszőleges P pontján át most 
is fektessünk az alapkörrel párhuzamos síkot, amely kimetszi a 
kúpból a k' kört. A k'-nek a BC-vel párhuzamos DE átmérőjére 
most is állítsunk merőlegest a P pontból. Ez a mi ábránk szerint 
merőleges a KG parabolatengelyre is. Mivel az EMK háromszög 
hasonló a CGH háromszöghöz, azért 

ME:MK=GC:GK, 
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tehát 
. . _ MKGC 

ME=-GK~-

Ugyanakkor DM=BG, tehát DM- ME= 'i • MK. 
OK 

A le' körből most is DM-ME=PM2, és az egyenlet jobb oldali 
törtje független a P pont megválasztásától. Ha tehát ezt a törtet 
k betűvel jelöljük, akkor 

PM2=k-MK. 

Vezessük be ismét az ábrán is feltüntetett koordináta-rendszert* 
amelyben PM=y és MK=x. így a 141. ábra parabolájának az 
egyenlete: 

y2=kx. 

APOLLÓNIOSZ tehát - szemben elődeivel - teljesen azonos eljárást 
talált mind a három kúpszelet származtatására és egyenletének 
megkeresésére. Az eredményül kapott alapösszefüggések hasonló
sága híven tükrözi nemcsak a három görbe rokon voltát, hanem a 
módszer azonosságát is. 

Az, hogy APOLLÓNIOSZ a kúpszeleteket a ferde körkúp síkmet
szeteiként állította elő, megszüntette a régi elnevezések jogosult
ságát. Értelmét vesztette a hegyesszögű, derékszögű és tompa
szögű kúp metszete elnevezés, amelyeket a kúpszeletek atyja, 
MENAIKHMOSZ használt. Érthető, hogy APOLLÓNIOSZ új, jellemző 
tulajdonságokat keresett a kúpszeletek elnevezési alapjául. Tőle 
származnak a ma is használatos, ellipszis, parabola és hiperbola 
nevek. így lect ő, ha nem is a kúpszeletek atyja, de a keresztapja. 

A három görbe új elnevezését indokoló tulajdonságokat keresve, 
először vissza kell lapoznunk a 154-156. és 159-160. oldalakhoz, 
ahol EUKLEIDÉSZ Sztoikheiája. nyomán ismertettük az illesztési 
feladatokat. Ott fordultak elő az elliptikus (hiánnyal való), a hi
perbolikus (többlettel való) és a parabolikus (illeszkedő) elneve
zések. Mi a kapcsolat az illesztési feladatok és a kúpszeletek elne
vezése között? A felelethez kissé át kell alakítanunk a kúpszeletek 
megismert egyenleteit. Az átalakítás abból áll, hogy a már elő
állított tengelyponti egyenletekbe bevezetjük az ún. paramétert. 
A parabolánál ez semmi újat nem jelent. A parabola paraméterét 
úgy szokás definiálni, hogy az a parabola vezéregyenese (direkt-
rixe) és gyújtópontja közti távolság kétszerese (141. ábra), a jele 

2p. Vegyük észre azt is, hogy az y2—2px parabolánál az X—TL 

helyen y2=p2, azaz a fókuszon átmenő és a parabola tengelyére 
merőleges húr hossza éppen a 2p, a paraméter. Nevezzük paramé
ternek az ellipszisnél és a hiperbolánál is az első fókuszon átmenő 
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Kockázó kislányok 
•jé Pergamonban 

és a főtengelyre merőleges húr hosszát, és jelöljük most is 2p-vel. 
Mekkora az ellipszis és a hiperbola paramétere? 

A 136. ábra ellipszisének egyenlete 

y2=k2(2ax-x2). 

Vezessük be a (ká)2=b2 alapján a k2=b2 : a2 jelölést, ahol b az el
lipszis kistengelyének a fele. Ekkor 

y2=^2(2ax-x2). 

Az első fókusz (Fx) abszcisszája, ha a lineáris excentricitást c-vel 
jelöljük: 

Xj=a—c. 

így az ellipszis félparaméterére kapjuk, hogy 

P2=v}=-2[2a(a-c)-(a-c)2]. 
a1 

bl 
a 

b2 

Ha tehát az ellipszis egyenletében a — helyett p-t írunk, akkor 

y2—-(2ax— x2), vagyis y2=2px—x2. 

Ugyanígy járhatunk el a hiperbola esetében is. Ha ennek egyen-

vagy 
b4 

illetve p=-
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létébe is beírjuk a (ká)2=b2 jelöléssel a k2 helyére a b2 : a2 törtet, 
akkor a 139. ábra hiperbolájának az egyenlete 

„ 2 - * ! -^(2ax+x2). 
a2 

Az F, első fókusz abszcisszája x, = c—a lévén, a hiperbola 
paraméterére a 

p2=y2=^2[2a(c- a)+(c-an 

b4 b2 

azaz a p2=—^, illetve a / > = — értéket nyerjük. így a hiperbola 
egyenlete: 

„ 2 — * (2ax+ x2), vagyis y2= 2px+~ x2. 

Érdemes egy pillanatra megállnunk, és összehasonlítanunk a há
romféle kúpszelet legutóbbi tengelyponti egyenleteit: 

Az ellipszis egyenlete: y2= 2px— - x2. 

A hiperbola egyenlete: y2= 2px+- x2. 

A parabola egyenlete: y2= 2px. 

Szokás az e—- törtet numerikus excentricitásnak nevezni. így 
a bJ 

mindhárom kúpszelet egyenletét összefoglalja az 
y2=2px+ex2 

egyenlet, amit ellipszis ábrázol, ha e<0, hiperbola, ha e > 0 és pa
rabola, ha e = 0 . 

Térjünk vissza eredeti problémánkhoz. Miért honosította meg 
APOLLÓNIOSZ az ellipszis, a hiperbola és parabola elnevezéseket? 
Mi a kapcsolat a nevek és az illesztési feladatok között? A feleletet 
a paraméteres egyenletek adják meg. 

Az ellipszis egyenletét megfogalmazhatjuk a következő illesztési 
feladatként: Illesszünk a 2p távolsághoz y2 területű téglalapot úgy, 

hogy hiányozzék a távolság mellől egy - x2 területű téglalap! 

Ezt a feladatot APOLLÓNIOSZ a 142. ábra szerint oldotta meg. Az 
ellipszis tetszőleges P(x;y) pontjának ordinátájához szerkesztet
tünk y2 területű négyzetet. Az Ft fókuszon átmenő és a főtengelyre 
merőleges húr hossza az y tengelyen is feltüntetett AB=2p. így az 
ABCD téglalap területe 2px. Kössük össze most az ellipszis 
K szimmetria-középpontját a B ponttal. Ez a szakasz kimetszi a 
CD oldalból a CH=h szakaszt. Számítsuk ki ennek a hosszát! Az 
OBK és GBH hasonló háromszögekből: 

h : x=p : a, ahonnan h=- x, 
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^ v 2 és így a BCHG téglalap területe - x2. Ezek szerint tehát az AB=2p 

szakaszhoz illesztett AGDH téglalap területe 2px—x2, vagyis 

éppen y2, és a 2p szakasz mellől hiányzik a GBCH téglalap, amely

nek területe -x2. Ezt a hiánnyal való, azaz elliptikus illesztési 

feladatot lehet tehát ezzel a kúpszelettel megoldani. Ezért lett 
ellipszis a neve. 

A hiperbola elnevezés oka hasonló. Egyenlete, az 

y2=2px+-x2 

a 

azt a feladatot rejti, hogy illesszünk a 2p szakaszhoz y2 területű 
téglalapot úgy, hogy az túlnyúljon a 2p-n egy - x2 területű tégla
lappal. Az egyenlet tartalma tehát egy többlettel való illesztési fel
adat is lehet, amit APOLLÓNIOSZ a 143. ábra szerint oldott meg. Az 
itt ábrázolt hiperbola bármely P(x; y) pontjának y ordinátájához 
szerkesszünk y2 területű négyzetet. Ezután az y tengelyen látható 
AB=2p távolsághoz rajzoljuk meg a 2px területű BCDA téglala
pot. Ennek meghosszabbított DC oldalát messük el a KB egyenes
sel, végül egészítsük ki a vázlatot a BGHC téglalappal. Ennek 
CH= h oldalát nyerjük a KOB és BCH hasonló háromszögpárból: 

h : x—p : a, ahonnan h= - x, 

és így a BGHC téglalap területe - x2. A hiperbola egyenlete szerint 

az AGHD téglalap területe, a 2px+ - x2 éppen y2. Ebbó'l fölösleg 

a BGHC téglalap - x2 nagyságú területe. A most bemutatott, több-
a 

lettel való, azaz hiperbolikus illesztés tehát a szóban forgó kúp
szelettel végrehajtható. Ezért e kúpszelet a hiperbola nevet kapta. 

A harmadik kúpszelet esete a legegyszerűbb. Az y2=2px egyen
letből rögtön látható, hogy a 2p szakaszhoz illesztett ABCD tégla
lap területe éppen 2px, azaz y2. E pontos illeszkedés után méltán 
keresztelte APOLLÓNIOSZ ezt a kúpszeletet parabolának (144. áb-
ra). 

A kúpszeleteknek ez az egyöntetű, lényeglátó tárgyalásmódja 
- azt hiszem - méltán vívja ki APOLLÓNIOSZ iránti csodálatunkat. 

A Kónika első könyvének végső célja annak a megmutatása, hogy 
az új módon, tehát a ferde körkúpok segítségével definiált kúpsze
letek azonosak a MENAIKHMOSZ által, tehát a forgáskúppal meg
határozott kúpszeletekkel. Ezért APOLLÓNIOSZ végeredményben 
megszerkesztette az új származtatású kúpszeletekhez a megfelelő 
forgáskúpot. Ha az ide vezető tételsorozatot teljes egészében nem 
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is tárgyalhatjuk, talán érdemes közülük néhányat kiemelni, hogy 
lássuk, milyen sokféle feladatot oldott meg az ókor legnagyobb 
kúpszelet-szakértője. Néhány érintővel kapcsolatos feladatra gon
dolok. 

Hogyan szerkesztett APOLLÓNIOSZ adott kúpszelet adott pontjá
hoz érintőt? Tárgyalásunkban derékszögű koordináta-rendszerre 
szorítkozunk, és felhasználjuk középiskolai tanulmányainkat. Leg
egyszerűbb a dolgunk az y2=2px egyenletű parabolánál. Ennek 
Pl(xl; y ( ) pontjához az 

egyenletű érintő tartozik, amely az x tengelyt az y=0 ordinátájú, 
azaz a T(—xt; 0) pontban metszi. Ha tehát a 145. ábra útmutatása 
szerint felmérjük a parabola tengelyére az OT=OQ szakaszt, ak
kor a TPl egyenes éppen a Pj parabolaponthoz tartozó érintő. 

A 145. ábra meggyőz arról is, hogy az OR szakasz, amelyet az 
érintő az y tengelyből lemetsz, a TQPX háromszög egyik középvo
nala, és éppen azért a i^g-nak, vagyis az y± ordinátának a fele. 
A parabola bármely érintője a csúcsérintőből feleakkora darabot 
vág le, mint az érintési pontnak és a parabola tengelyének a távol
sága. 

Azért, hogy eljussunk az ellipszis érintőjének ahhoz a tulajdon-
145. ábra ságához, amely APOLLÓNiosznál az érintőszerkesztés alapja, indul

junk ki a 146. ábra körének a P pontjához tartozó érintőjéből. Fel
adatunk, hogy a kör adott P pontjához és adott AB átmérőjéhez 
szerkesszük meg az e érintőt. E feladatot most úgy oldjuk meg, 
hogy a módszer az ellipszisre is alkalmazható legyen. Ezért észre
vesszük, hogy az ABP derékszögű háromszögből 

PQ2=AQQB, 

az ROP derékszögű háromszögből pedig 
146. ábra 

PQ2=RQQO. 

így 
RQ.QO=AQQB, 

vagy 
RQ:AQ=QB:QO, 

ahonnan 
(RQ-AQ): AQ=(QB-QO): QO, 

tehát 
RA:AQ=OB:QO. (a) 

Az RQ. QO=AQ. QB egyenlőségből azonban az is következik, 
hogy 

RQ: QB=AQ:QO, 



A NAGY GÖRÖG MATEMATIKUSOK 

ahonnan 
(RQ+QB) : QB=(AQ+QO) : QO, 

tehát 
RB : QB=AO : QO. (/?) 

Mivel azonban OB=OA=r, azért az (a) és (/?) oldalai egyenlők, 
tehát 

RARB 

AQ7QB ' 

és ha figyelembe vesszük a szereplő szakaszok irányítását is, akkor: 

RA RB_ _ 
AQ'BQ~ L 

Ha valamely egyenesen úgy helyezkedik el az R, A, Q és B pont, 
hogy az utóbbi egyenlőség teljesül, akkor harmonikus pontnégyes-
ről szokás beszélni. Az arányok arányát kettősaránynak vagy még 
inkább kettősviszonynak nevezik, és használják a következő jelö-
lés sicct • 

A mi esetünkben: 

(RQAB)-(MB)-AQBQ--1 

Hogyan szerkeszthető meg a harmonikus pontnégyes egyik pont
ja a megadott háromból? Legyen adott egy egyenesen három kü
lönböző pont: A, B és C úgy, hogy a C pont az A és a B közé es
sék. Az egyenesnek melyik D pontja teljesiti az 

feltételt? A szerkesztést a 147. ábra mutatja. Az e egyenes A és 
B pontján át rajzoljunk két, egymással párhuzamos egyenest: a-t 
és b-t. Az A pontból az a egyenesre mérjük fel a tetszőleges AP=m 
távolságot. A PC egyenes metssze a b-t a Q pontban. Mérjük fel 
továbbá a b-re a B pontból a QB=n távolságot az e egyenes másik 
oldalán: BR—n. Állítjuk, hogy a PR egyenes kimetszi az e egye
nesből a kívánt D pontot. Az ACP és BCQ hasonló háromszögek
ből ugyanis: 

AC_ m 
CB~T' 

Ugyanígy az ADP és BDR hasonlóháromszög-párból: jcn= • 
A két arány hányadosa tehát: 
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A negyedik harmonikus tehát egyszerűen megszerkeszthető. Persze 
a körérintő megszerkesztéséhez ez az eljárás nem szükséges. Azért 
volt érdemes mégis megismernünk, mert a harmonikus pontnégyes 
hasonlóképpen jelentkezik az ellipszis érintőjével kapcsolatban is. 
Arra kell gondolnunk, hogy az ellipszis a kör merőlegesen affin 
képe (148. ábra). Mint ismeretes, a merőleges affinitás olyan 
ponttranszformáció, amelyben adott egy t tengely és egy rögzített 

arány, most -, és utasítása a következő: A P pont merőlegesen 

affin képe az a P' pont, amely rajta van a P pontból a t tengelyre 

állított merőlegesen úgy, hogy teljesül a -pM-=- feltétel. A 148. 

ábra k körének merőlegesen affin képe az e ellipszis, és a c kör
érintő képe a c' ellipszisérintő. Amint látható: az A, B, R és 
Q pontok a transzformáció után is ugyanott maradtak, tehát az 
ellipszisérintőre is igaz, hogy {RQAB)= — 1. 

Igazolhattuk volna ezt az ellipszis egyenletének felhasználásával 
is, ahogyan most a hiperbolánál tesszük: A 149. ábra hiperbolájá
nak egyenlete: y2=k2(x2+2ax). 

A P,(X[; yj hiperbolaponthoz tartozó e érintő egyenlete: 

k1 

y-y\ = y («+ *i)(*~ *i). 

Az érintő az x-tengelyt az y=0 ordinátájú R pontban metszi. En
nek abszcisszája tehát: 

AR=-J^1.3 é síg y RA^JEH. 
a+Xy a-t-*! 

Az ábráról leolvasható, hogy RB=—(2a—RA)= — és 
<- ű,-\- X 

AQ=xu valamint hogy BQ—2a+xv így: l 

-b^H-RA RB 
AQ' BQ^ a+xv 

A harmonikus pontnégyes segítségével tehát az ellipszis és a hiper
bola adott pontjához az érintő megszerkeszthető. 

Roppant gondosan készített elő APOLLÓNIOSZ egy olyan terület
átalakítási tételt, amelynek alapján kimutathatta, hogy a kúpszele
tek szümptómájának előállításához bármely konjugált átmérőpár 
alkalmas. A bizonyítandó tétel az ellipszisnél így hangzik: Rajzol
juk meg az ellipszis egyik átmérőjét, legyen ez most az AB nagy
tengely (150. ábra). Húzzuk meg az ezen átmérő A végpontjához 
tartozó érintőt, valamint az ellipszis valamely tetszőleges E pont
beli érintőjét. - E két érintő után szokták a most ismertetendő té
telt a két érintő tételének nevezni. - Ez az érintő metszi az AB át
mérő egyenesét a D pontban. Az ellipszis AE ívének tetszőleges P 
pontjából az ED érintővel párhuzamos egyenes és az AB átmérő 
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egyenesének közös pontja R. Rajzoljuk meg végül az E pont or-
dinátáját is (tengelyponti koordináta-rendszerre gondolva), úgy
szintén a P pont ordinátájának egyenesét és a CE egyenest, ha a 
C pont az ellipszis középpontja. A két érintő tétele azt mondja ki, 
hogy a PQR háromszög területe akkora, mint az AQML négyszög 
területe. (Ez akkor is igaz, ha P az ellipszis egy tetszőleges pont
ja !) A tétel indoklása a következő: A PQR és az EZD három
szögek területaránya, hasonlóságuk miatt: 

hQR • tEZD=PQ2 • EZ2=y2:y2=k2-(2a-x)x : fc2-(2a-x,)x1, 

azaz x(2a—x) 
hon • ÍEZD-- Xi(2a-Xl) • 

Az előbbiek szerint az ellipszis érintőjére igaz, hogy 

DA : AZ=DB : BZ, vagyis DA : x^(DA+2a): (2a-.r,)-

ax Ebből DA=—— . így az EZD háromszög területe: 
a—x 

2 2 \a—xi J 2(a—Xj) 

Részlet a pergamoni 
Zeusz-oltárról 
(a Tatai Görög-római 
Szobormásolatok 
Múzeumából) 
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A két háromszög területének arányából tehát: 

x(2a—x) x(2a—x) yl(2a~xí)xl_ 
tpQR~l^x{2a-xi) ' hzD~ *i(2a-*,) ' 2(a-xJ~~ 

= yí(2a-x)x 
2(a—Xi) 

Számítsuk most ki az AQML négyszög területét: 

AL+QM 
'AQML— 2 x ' 

Az ALC és a ZEC hasonló háromszögekbó'l AL :yx=a : (a—xt)f 

tehát 
AL--

a—xl 

Mivel pedig a QCM és ZCE háromszögek is hasonlók, azért 

QM:yl = (a-x):(a-xl), 

yjfl-x) 

ayx 

tehát 

így 
QM--

a—x. 

t _ AL+QM ayl+(a-x)yl yl(2a-x)x 
IAQML- 2 - x- 2(a-Xl) ' X~ 2{a-xy) ' 

Eredményünket összehasonlítva a PQR háromszög területével, 
nyerjük, hogy tPQR=tAQML, ami a bebizonyítandó tétel. 

APOLLÓNIOSZ ezt az összefüggést úgy alakította át, hogy az 
AQML trapéz területe helyett az ACL és a QCM háromszögek 
területkülönbségét vette. Ekkor tPQR= tACL—tQCM, vagy tPQR+ 
+ ÍQCM= UCL- Ha most hangsúlyozzuk, hogy az A és az E pont 
rögzített, és a P pont az ellipszis egy tetszőleges pontja, akkor a leg
utóbbi egyenlőség azt mondja ki, hogy a bal oldali háromszög
területek összege független a P pont helyétől. Az ábra szerint a 
PQR és a QCM háromszögek területösszegét a PMCR konkáv 
négyszög területének tekinthetem. Ebben az alakban a két érintő 
tétele területi tétel, amely kimondja, hogy a PMCR négyszög terü
lete állandó marad, miközben a P pont befutja az ellipszis kerüle
tét. Ennek minden ellipszispont és csak ellipszispont tesz eleget, te
hát a tétel valójában az ellipszis átalakított szümptómája. 

Figyeljük meg, hogy a PMCR négyszög két oldalát két átmérő 
egyenese {AB és EK) tartalmazza, a másik két oldal pedig az ezen 
átmérőkhöz tartozó érintőkkel {AL és DE) párhuzamos. A tétel 
megfogalmazásakor a PMCR négyszög két-két oldalának a szere
pe egyenértékű, más szóval az E és az A érintési pontokhoz tartozó 
átmérők és érintők szerepe felcserélhető. így a tétel, vagyis az el
lipszis szümptómája megfogalmazható olyan koordináta-rendszer
ben, amelynek tengelyei az AB átmérő és az A ponthoz tartozó 
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érintő, de éppen úgy megfogalmazható abban a koordináta-rend
szerben is, amelynek a tengelyei az EK átmérő és az E pontbeli 
érintő. APOLLÓNIOSZ tehát a két érintő tételével kimutatta, hogy 
az ellipszis szümptómája éppen olyan alakú bármely átmérőre és a 
hozzá tartozó érintőre mint koordináta-rendszerre nézve. Bármely 
átmérőt tekinthetjük abszcisszatengelynek, a hozzá tartozó érintőt 
pedig ordinátatengelynek. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az 
ellipszisre vonatkozó két érintő tételének bizonyítását csak a leg
egyszerűbb esetben mutattuk be, amikor is a tetszőlegesen felve
hető P pont abszcisszája nem nagyobb az ellipszis AC féltengelyé
nél. Külön meggondolást igényel az az eset, amelyben ez a feltétel 
nem teljesül, vagyis amelyben az AQML trapéz helyett az AQ'M'L 
hurkolt négyszög és a PMCR négyszög helyett a P'M'CR' négy
szög jelentkezik a 150. ábrán. Ezt a lehetőséget mi nem tisztáztuk, 
de APOLLÓNIOSZ igen. 

A két érintő tételét bebizonyította APOLLÓNIOSZ a hiperbolára és 
a parabolára is. A hiperbolánál az ellipszissel való analógia, amint 
a 151. ábra mutatja, kézenfekvő. A parabolánál csak annyi az el-

151. ábra 

Faunfej, falfestmény 
Herculeanumból (i. e. II. sz.) 
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térés, hogy a CE egyenest az E ponton áthaladó, a tengellyel pár
huzamos egyenes helyettesíti (152. ábra). 

Nem tudok ellenállni annak a kísértésnek, hogy ismertessem 
APOLLÓNiosznak egy alkalmazásában is tetszetó's tételét, ame
lyet a három érintő tételének szokás nevezni. Rajzoljuk meg a 
154. ábra szerinti parabola A, B és C pontjaihoz az AS, a BS és a 
PCQ érintó'ket. A tétel szerint az érintési pontok és az érintó'k met
széspontjai által meghatározott szakaszok között érvényes az 

PA CP QS 

összefüggés. 
A bizonyításhoz előbb idézzük fel a 145. ábrához fűzött megjegy

zésünket, amely szerint a parabola bármely érintője a csúcsérin
tőből feleakkora szakaszt vág le, mint az érintési pont és a tengely 
egymástól való távolsága. A továbbiak kedvéért a 153. ábrán ki
egészítettük a 145. ábrái az F fókusszal és a d direktrixszel (vezér
egyenessel) is. Az FR egyenes a d-bSi kimetszi az A' pontot. Az 
A' pontnak az x tengelytől való A'S távolsága éppen yh mert az 

A'SF háromszögnek az ^'S-sel párhuzamos OR középvonala ^ . 

Ebből következik, hogy az A'A szakasz párhuzamos a parabola 
tengelyével, vagyis az A'A szakasz az A pontnak a d direktrixtől 
való távolsága. Ez, amint tudjuk, egyenlő az AF távolsággal. így 
az A'AF háromszög egyenlő szárú, tehát az A csúcsot az A'F oldal 
F felezőpontjával összekötő AR szakasz és ezzel együtt az érintő 
is merőleges az A'F oldalra. Más szavakkal: A parabola F fóku
szának a tetszőleges e érintőre mint tengelyre vonatkozó tükörképe 
rajta van a direktrixen. 

E tények ismeretében belátható, hogy a 154. ábrán az A és a 
B pontbeli érintők S metszéspontja rajta van azon az egyenesen, 
amely felezi az AB húrt és párhuzamos az OF parabolatengellyel. 
Ez következik abból, hogy az A'B'F háromszögnek oldalfelező 
merőlegesei egy pontban metszik egymást, márpedig e háromszög 
oldalfelező merőlegesei éppen az AS, BS és KS egyenesek. 

A további bizonyításhoz vezessük be a következő jelöléseket: 

Az A pontbeli érintőn PA=a, SP=p; ezeknek a direktrixre való 
merőleges vetületei: a' és p'. 

A C pontbeli érintőn QC—x, CP=y; ezeknek a direktrixre való 
merőleges vetületei: x' és y'. 

A B pontbeli érintőn BQ—b, QS—q; ezeknek a direktrixre való 
merőleges vetületei: V és q'. 

Az előrebocsátott segédtétel szerint: 

a'=y', b'=x' és a'+p'=b' + q'. (1) 
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A rajz szerint: 

x'+y'=p'+q'. 

Mivel pedig az (1) szerint x'—b' és y'=a', azért 

a'+b'=p'+q'. (2) 
Az (1) és (2) összehasonlításából: p'=b', és akkor az (1) szerint 
a'+p'=p'+q', tehát q'=a'. 

Ezek alapján: 
p : a—p' : a' = b': a', 

x :y=x' :y'=b': a' 
és 

b:q=b' :q' = b' :a', 
tehát: 

p : a—x :y=b : q 

PA CP QS ' 

Most pedig már igazán idekívánkozik ez utóbbi Apollóniosz-
tétel megfordításának egy szép következménye, amelyet HEINRICH 
DÖRRIE A diadalmas matematika című könyvében olvastam, a ma
gyar kiadás 240. oldalán (155. ábra). A 180°-kal nem egyenlő 
ASB szög mindkét szárára a csúcsból kiindulva n egyenlő' távolsá
got mérünk. Az osztópontokat a rajz szerint számozzuk meg a két 
száron ellentétes irányban. Ha most az azonos számokkal ellátott 
osztópontokat szakaszokkal kötjük össze, akkor egy parabola érin
tőseregét nyerjük. Ez a parabola a szög szárait éppen az A és a 
B pontban érinti. 

A Kónikán kívül megmaradt még ApoixÓNiosznak Az adott 
arányban metszésről című könyve. Főleg PAPPOSZ értesít bennünket 
arról, hogy ezeken kívül még öt művet írt a „nagy geométer". Eze
ket csak cím szerint ismerjük: Az adott terület kimetszéséről, Az 
érintőkről, A síkbeli mértani helyekről, A neusziszről és végül A do
dekaéder és az ikozaéder összehasonlításáról. Tudjuk még, hogy írt 
a csavarvonalakról, az irracionális mennyiségekről és a gyors szál
lításról is. Az érintőkről szóló két könyvében szerepelnek az ismert 
Apollóniosz-feladatok. Ezekben három adott körhöz - amelyek 
mindegyike helyettesíthető egyenessel vagy ponttal is - érintőkört 
kell szerkeszteni. 

Hiányos lenne az ApoixÓNioszról alkotott kép, ha nem emlé
keznénk meg csillagászati eredményeiről. Ezt matematikatörténeti 
keretben annál is inkább megtehetjük, mert csillagászati érdemei tel
jesen geometriai jellegűek. Említettük már, hogy tökéletesítette a 
holdmozgás elméletét, azonban a bolygómozgások ptolemaioszi 
rendszerét is találóbb volna apollónioszi rendszernek nevezni. 
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Amint EüDOXOSznál láttuk, a szférák rendszere számos, a bolygók
kal kapcsolatos kérdést nem tudott megválaszolni. Éppen ezért a 
több magyarázattal szolgáló apollónioszi rendszer terjedt el. 

A bolygómozgás megértésére APOLLÓNIOSZ kétféle elgondolást is 
javasolt. Az egyik, amelyet PTOLEMAIOSZ is átvett, az epiciklusok 
rendszere, a másik az excentrikus körök rendszere volt. Az elsőnek 
a lényege az, hogy a B bolygó (156. ábra) a C középpontú k kör 
kerületén végez egyenletes körmozgást, miközben C a Föld közép
pontú K kört írja le ugyancsak állandó szögsebességgel. A k kört 
epiciklusnak, a K kört deferens körnek nevezik. A két körön a for
gómozgás iránya megegyezik. - APOLLÓNIOSZ másik elképzelése az 
excentrikus körök elmélete. E szerint a B bolygó a Földön kívüli 
C középpontú k körön kering (157. ábra), miközben a C centrum 
az F Föld körül végez egyenletes körmozgást a K körön. Amint lát
juk, a két elgondolás között a szöveg nem tesz különbséget, csupán 
az ábrák érzékeltetik, hogy az első esetben az epiciklus sugara ki
sebb a deferens kör sugaránál, a második esetben pedig fordítva. 
PTOLEMAIOSZ az epiciklusok rendszerét vette át és tökéletesítette 
tovább, bár megjegyezzük, hogy bizonyos továbbfejlesztést már 
APOLLÓNIOSZ is végrehajtott. E rendszernél a sebességek alkalmas 
megválasztásakor a két körmozgás eredője eredményezhet olyan 
hurkolt mozgást is, amelyben lassuló és gyorsuló szakaszok válta
koznak. Ezt APOLLÓNIOSZ számításokkal igazolta, melyeket PTOLE
MAIOSZ is közölt nagy csillagászati és matematikai összefoglaló mű
vében, az Almagesztben. Bizonyításához előrebocsátott egy segéd
tételt: A 158. ábra ABC háromszögében legyen AB>AC. Mérjük 
fel az AB szakaszra az 4̂C-nél nem kisebb AD távolságot. Igazol
juk, hogy 

AD : DB>p : a. 

Az igazoláshoz válasszuk ki azt a határesetet, amelynél AD=AC. 
Rajzoljuk meg az ábrán látható ADCE paralelogrammát, vala
mint az AE és BC meghosszabbításával keletkezett ABF három
szöget, végül a C középpontú és AC sugarú AEG körívet. Nyilván
való, hogy az ECF háromszög területe nagyobb, mint az ECG kör
cikk területe, valamint az is, hogy az ACE háromszög területe ki
sebb az ACE körcikk területénél. Ezekből következik, hogy 

az ECF háromszög területe az ECG körcikk területe 
az ACE háromszög területe az ACE körcikk területe 

Ugyanez a területképletekkel: 

EC-m^ EChifi EC27i«. 
EC-m2^ 360 : 360 ' 
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Tekintve, hogy 

—L=4?> azért EF:AE>8:<*. 
m2 AE 

Mivel azonban 
EF: AE=FC : CB=EC : DB=AD : DB, 

azért valóban AD : DB>B : a, ami még inkább igaz, ha AD^AC. 
Térjünk vissza ezután az epiciklusokhoz. Az APOLLÓNIOSZ által 

igazolt tétel a 159. ábra alapján a következő: Tegyük fel, hogy a 
B bolygóhoz tartozó látósugárnak az epiciklus belsejébe eső szaka
sza AB, a C pont szögsebessége <p, és a B bolygó szögsebessége az 
epicikluson co. Ha teljesül az 

-=- : JrA=co :cp 

aránypár, akkor a bolygó az A helyen éppen az „előre"- és „hátra"-
mozgás határán van, azaz az A pontban úgy látszik, mintha a boly
gó állna. 

A bizonyításhoz húzzuk meg az epiciklusnak az F-en átmenő 
átmérőegyenesét (ECF). Mérjünk fel az A pontból egy tetszőleges 
hosszú AG körívet, amely a rajzon most A-t6\ balra látható. Mi
lyen irányban mozog a bolygó, miközben az epicikluson megteszi 
a GA körívet? Rajzoljuk meg azFGH, AC, GC és BG szakaszokat 
is. Ekkor a BGF háromszögben BA>BG, tehát a segédtétel értel
mében : AB : AF»x : 8 vagy -=- : AF->-OL : 28, azaz -=- : AFxt: y. 

A feltevés azonban az, hogy 
A B AV -2-:AF=co :<p, 

tehát 
a : y< co : <p. 

így az co szögsebességnek megfelelő a' nagyobb cc-nál. Legyen 
ez a nagyobb a' az AFK szög. Miközben tehát a bolygó t idő alatt 
befutja a GA ívet, azalatt az epiciklus hátrafelé mozgatja azt a 
y=coí szögelfordulással, és a deferens előreviszi a.'=zpt szögelfor
dulással. Mivel azonban a GA ívhez tartozó a negatív elforgási szög 
abszolút értékben kisebb, mint a bolygót magával ragadó epiciklus 
a' pozitív elforgási szöge, azért a bolygó a C pontnál ugyan lassab
ban, de pozitív irányban előremozog. - Ugyanígy látható be, hogy 
ha a GA ívet az A ponttól nem balra, hanem jobbra mérjük, akkor 
az AG ív befutása közben a bolygó visszafelé mozog. A pozitív és 
negatív irányú mozgást éppen az A pont választja el. Itt tehát a 
bolygó a Földről nézve állni látszik. 

ApoLLÓNiosszal kissé méltatlanul bánt az utókor. EUKLEIDÉSZ 
és ARKHIMÉDÉSZ nevét PTOLEMAioszéval együtt minden művelt em
ber ismeri, de ÁpoLLÓNioszról kevesen hallottak. Ez talán azért 
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van, mert a koordinátageometriával kapcsolatban rendszerint csak 
DESCARTES nevét emlegetjük és a geocentrikus világrendszert 
PTOLEMAioszhoz kapcsoljuk, teljesen megfeledkezve arról, hogy 
annak eredete APOixÓNiosznál található meg. Szeretném, ha ez a 
néhány oldalas rövid ismertetés meggyőzte volna a kedves olvasó
kat arról, hogy az ókor nagy matematikusainak és csillagászainak 
névsorában APOLLÓNIOSZ nem csupán nevének kezdőbetűje miatt 
áll az elsők közt. 

MIÉRT ÁLLT MEG AZ ÓGÖRÖG MATEMATIKA FEJLŐDÉSE? 

EUDOXOSZ, EUKLEIDÉSZ, ARKHIMÉDÉSZ, APOLLÓNIOSZ : az i. e. IV. 

és III. század nagy matematikusai, ők tették ezt az időszakot a 
görög matematika aranykorává, amely nem esik egybe Athénnak 
PERIKLÉSZ alatti virágkorával. Az ógörög matematika betetőzését 
kétségkívül az i. e. III. századi kortársak vagy majdnem kortársak: 
EUKLEIDÉSZ, ARKHIMÉDÉSZ és APOLLÓNIOSZ jelentik. Mindhármuk 
élete és tudományos működése jelentős mértékben kapcsolódik az 
alexandriai Muszeionhoz. Azt látva, hogy e nagyokat nem követ
ték még nagyobbak vagy legalább ugyanakkorák, önkéntelenül ar
ra gondolunk, hogy az okot az alexandriai iskola általános hanyat
lásában kell keresnünk. Valóban, az alexandriai kultúra a III. szá
zadban élte virágkorát. ARKHIMÉDÉSZ és APOLLÓNIOSZ barátjának, 
ERATOSZTHENÉsznek a vezetése alatt a alexandriai. Nagykönyvtár 
még mai mértékkel mérve is hatalmas irodalmi, művészeti és tudo
mányos anyaggal rendelkezett. ERATOSZTHENÉSZ volt a könyvtár 
utolsó nagy költő-igazgatója. Utána a bizánci ARISZTOPHANÉSZ 
következett, aki nem tévesztendő össze a vígjátékíró athéni ARISZ-
TOPHANÉsszel, habár a hasonló nevű bizánci is irodalommal foglal
kozott, de soha irodalmi művet nem írt. Az ő személyében jó ke
zekbe került a könyvtár, és az ott folyó munka lendülete sem tört 
meg. Nem volt azonban ilyen szerencsés az uralkodóváltás. 
III. PTOLEMAIOSZ EuERGETÉszt (a Jótevőt) i. e. 222-ben fia, IV. PTO-
LEMAIOSZ PHILOPATÓR (Atyját szerető) követte a trónon. Uralko
dása alatt kezdődött Egyiptom hanyatlása. A befolyásolható, gyen
gekezű uralkodó nehezen tudott megküzdeni a fejüket sűrűn felütő 
lázadásokkal, gazdasági és politikai nehézségekkel. Utódai alatt a 
helyzetet családi viszály is súlyosbította. Az i. e. 181. évben három 
testvér uralkodott: VI. PTOLEMAIOSZ PHILOMÉTÓR (Anyját szerető), 
a „Fivér" és nővérük, II. KLEOPÁTRA, aki PHILOMÉTÓR felesége is 
volt. Ekkor a „világpolitikában" Egyiptomnak már nem volt sza
va. Az i. e. II. században Róma diktált. A testvérek trónviszálya 
folytán elmenekült PfflLOMÉTÓRt is a rómaiak hozták vissza i. e. 
163-ban, amikor is a „Fivér''-nek kellett menekülnie. Az ő napja 
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akkor kelt fel újra, amikor PHILOMÉTÓR elesett a szíriai hadjárat
ban. Ekkor TI. KLEOPÁTRA mindent elkövetett, hogy fia kerüljön a 
trónra. A trónörököst a hagyomány szerint a Nagykönyvtár igaz
gatója nevelte, az akkori szamothrakéi ARISZTARKHOSZ, aki nem 
azonos a szamoszi ARiszTARKHOSszal, a neves csillagásszal. A sza
mothrakéi ARISZTARKHOSZ igen kiváló irodalmár és filológus volt, 
aki azonban egyetlen költeményt sem írt. Amilyet szeretnék írni, 
olyan nem tudok - mondta -,.amilyet tudnék, olyat meg nem aka
rok. Természetes, hogy a királyfi nevelője és vele az alexandriai 
művész és tudós társaság II. KLEOPÁTRA fiát támogatta. Alexandria 
polgárai azonban hazahívták a száműzetésében ugrásra kész „Fi-
vér"-t. A polgárháború kitörését állítólag az éppen Alexandriában 
tartózkodó római követ gátolta meg úgy, hogy a „Fivér" VIII. PTO-
LEMAIOSZ II. EUERGETÉSZ néven király lett, feleségül vette nó'vérét, 
II. KLEOPATRÁÍ, és megölette új felesége fiát, aki VII. PTOLEMAIOSZ 
néven egyetlen évig uralkodott. Miután a családi problémák ilyen 
megnyugtató megoldást nyertek, az új király hozzálátott megbosz-
szulni mindazokat, akik nem az ó' pártján állottak, ezek között el-
só'sorban a Muszeion tudósait, művészeit. A tudós és idó's ARISZ
TARKHOSZ Küprosz szigetére menekült, és ott nemsokára meghalt. 
Az Egyiptomból száműzött tudósok és művészek Alexandria és a 
„Pocakos" számára - így gúnyolták a jó húsban levő királyt - nem 
a legjobb reklám voltak. VIII. PTOLEMAIOSZ igyekezett rendbe hoz
ni Egyiptom gazdasági viszonyait, de ehhez pénz.kellett, és a há
borúskodásban a kincstár vagyona amúgy is eléggé megcsappant. 
Az alexandriai iskola épületei, intézetei még álltak, de a hathatós 
anyagi támogatás megszűnt. Az alexandriai művészetek és tudo
mányok aranykora véget ért. 

így lehetett ez másutt is. A királyok és fejedelmek mindig sze
rettek dicsekedni gazdagságukkal, fényes udvartartásukkal, szék
helyük díszességével, nagyságuk megörökítésével, és kezdetben 
akarva-akaratlan megélhetést nyújtottak az építészeknek, szobrá
szoknak, festőknek, költőknek, zenészeknek, majd a filozófusok
nak és más tudósoknak is. Aztán valamiféle versengés is kialakult 
közöttük a művészetek és tudományok pártfogásában. így született 
meg Alexandria után Pergamonban az Attalidák kultúrközpontja, 
vagy így virágzottak fel PERIKLÉSZ Athénjában a művészetek, vagy 
így jutott gondtalan kutatáshoz II. HIERÓN király udvarában 
ARKHIMÉDÉSZ, és így biztosított NAGY SÁNDOR ARiszTOTELÉsznek 
szinte a mai képzeletet meghaladó módon pénzt, eszközt, embert. 
A görög kultúra fejlődésében ezek lényeges lehetőségek voltak. 
Amikor azonban a gazdasági nehézségek és háborúk a kincstárt 
nagyon igénybe vették, akkor a tudományok anyagi támogatása 
megszűnt, és legtöbbször az irántuk való érdeklődés is. Ennek az 
állami támogatású tudományos életnek nagy előnye volt elsősor-
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ban maga a lehetőség, nagy hátránya az uralkodótól való függő
ség, amely például sok tehetséges költőt nem hagyott érvényesülni 
csak azért, mert nem tudták eléggé dicsérni kenyéradó gazdájukat. 
Természetesnek látszik tehát, hogy az i. e. III—II. század háborúk
tól terhes világában az anyagi és eszmei támogatás híján vissza
esett a matematika fejlődése is. 

Az alexandriai könyvtár elnéptelenedett, régi pezsgő élete meg
szűnt, és soha vissza nem tért. A hellenizmus időszaka lejárt, a ró
mai világ váltotta fel. A rómaiak pedig nem tudományművelő nép 
voltak. Nagyra vitték a technikában, a szervezésben, a művészetek 
közül érdeklődtek az építészet, szobrászat és irodalom iránt, de a 
természettudományok és a matematika általuk nem fejlődött. 
Egyetlen nagy római matematikust sem ismerünk. Róma nem lett 
a matematika új központja, a centrum továbbra is a hanyatló 
Alexandria maradt, de már a régi nagyok nélkül. Az alexandriai 
iskola megszűnését siettette az is, hogy i. e. 47-ben JÚLIUS CAESAR 
a könyvtárt felgyújtatta, és az értékes papirusztekercsek a lángok 
martalékává lettek. Azonban az „inter arma silent musae" (fegy
verek közt hallgatnak a múzsák) római közmondás csak részben 
magyarázza a matematika hanyatlását. A külső okok mellett bel
sők is rejtőztek, magában a görög matematikában. 

Annak idején megokoltuk, hogy a görög matematika miért vált 
teljesen geometriai színezetűvé. Az algebrai szimbólumok, jelölé
sek nem fejlődtek ki, pedig a babiloni matematikában ennek az 
iránynak megvoltak a csírái és lehetőségei. A babiloni számoló 
a-b-t nevezte ugyan ab téglalapnak, de nevezte szorzásnak is, 
használva a művelet ékírásos jelét. A görög matematikus már csak 
ab téglalapot mondott. Náluk az a2 csak az a oldalú négyzetet, 

az aJ csak az a élű kockát jelentette. Ugyanígy a Yab-t nem kiszá
mították, hanem megszerkesztették, tehát nem az a és b számok 
mértani középarányosát határozták meg, hanem megszerkesztették 
annak a négyzetnek az oldalát, amely négyzet területe akkora, mint 
az ab téglalapé. Babilonban nem okozott problémát az, hogy a 
mértani közép számára csak közelítő értéket kaptak. Viszont ki
dolgoztak egy olyan eljárást, amellyel a közelítést pontosítani lehe
tett. A gyakorlat számára ez teljesen elegendő volt. Náluk fel sem 
merült a görög „arrhéton" (kimondhatatlan, ma irracionális) szám
fogalma. A görög számfogalom és pontossági igény azonban bele
ütközött ebbe a fogas kérdésbe. Ők leszűkítették a szám fogalmát 
a természetes számokra, illetve nem terjesztették ki már a törtekre 
sem. így aztán a mértani közepet, de már a számtani középará
nyost sem tudták mindig „számmal" kifejezni, de a megfelelő szer
kesztést mindig végre tudták hajtani. A számfogalomra alapozott 
logikai szigor, vagyis az eleai filozófiára támaszkodás térítette el a 
görög matematikusokat a geometria felé. Ezért öltöttek náluk geo-
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Kphiszodotosz: 
Eiréné a kis Plútóval (i. e. 360) 
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metriai külsőt még a legalgebraibb jellegű feladatok is, amint erre 
a püthagoreusoknál és EüKLEiDÉsznél is rámutattunk. Ez azonban 
azzal járt, hogy a görög, ún. geometriai algebra akadályokat, kor
látokat emelt önmagának. Ez két irányban is megmutatkozott. 
Egyfelől bizonyos algebrai feladatok geometriailag nem voltak ér
telmezhetők, másfelől a matematika geometriai, szimbólumokat 
nélkülöző nyelve körülményessé, nehezen érthetővé vált, a gondo
latmenetet is szinte áttekinthetetlenné téve. Az első korlát nem volt 
túl tragikus, legfeljebb összeszűkült a matematika kutatási terüle
te, hiszen az elsőfokú kifejezést tekinthették szakasznak, a másod
fokút síkidomnak, a harmadfokút pedig testnek, de a negyedfokú
hoz már nem találtak megfelelő geometriai fogalmat. így például 
foglalkozhattak még a geometriai alakba öltöztetett harmadfokú 
egyenlettel, de például a negyedfokú egyenlet számukra nem is lé
tezhetett. 

Ennél nagyobb akadálya volt a fejlődésnek a második jelenség: 
a matematikai nyelv bonyolultsága. Különösen a leírt szövegek, 
tételek, bizonyítások megértése roppant fáradságos, bogarászós 
munka; nemcsak azt kívánta meg az olvasótól, hogy tökéletesen 
eligazodjék a területátalakítások és az aránypárokkal való zsong-
lőrködés útvesztőjében, hanem kitartást is követelt. Az olvasónak 
nemcsak jó matematikusnak kellett lennie ahhoz, hogy megértse 
az írott szöveget, hanem türelmes embernek is. Ezt a nehézséget 
jól megérthetjük mi, akik az áttekinthető és könnyen kezelhető jel
rendszerek birtokában különösebb matematikai tehetség nélkül is, 
aránylag jól tudjuk követni a kiváló matematikusok gondolatme
neteit. Az ismeretátadás szempontjából még ma is, de különösen 
az ógörög matematikában nagy könnyebbséget jelentett az élő
szóval való közlés. A szóbeli magyarázat nemcsak szuggesztívebb, 
mint a szabatosan fogalmazott, de személytelen, írott szöveg, ha
nem bármikor félbe is szakítható. Megvan a lehetőség a közbe
kérdezésre. A mester és tanítvány közvetlen, eleven viszonyát soha
sem pótolhatja a holt szöveg. Érthető tehát, hogy elég volt néhány 
olyan év vagy évtized, amikor egy-egy tudományos központban 
háború vagy más ok miatt lehetetlenné vált az ismeretek élőszóban 
való átadása, és a csak könyvekre utalt generáció elé a matematikai 
nyelv bonyolultsága miatt szinte leküzdhetetlen megértésbeli aka
dályok tornyosultak. Ilyen körülmények között nagy teljesítmény
nek számít az elődök alkotásainak puszta megértése is. A helleniz
mus utáni időszak matematikusainak fő tevékenysége így szinte 
szükségszerűen arra korlátozódott, hogy a korábbi matematikai 
műveket kommentálják, magyarázzák. Tevékenységük nem lebe
csülendő, működésük igen értékes volt a további fejlődés szem
pontjából. 
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A külső' politikai, valamint a belső elvi (filozófiai) és módszertani 
okok együttese ad magyarázatot arra, hogy a geometriába burkolt 
algebrai gondolkodásmóddal EuKLEiDÉszen, ARKHiMÉDÉszen és 
ApoLLÓNioszon már nem lehetett túljutni, ők elértek az ógörög 
matematika útjának a végére. Ez az út tovább már járhatatlannak 
bizonyult. Sok tekintetben vissza kellett térni a kiinduláshoz, hogy 
új utakat törve, az ógörög matematikánál tovább lehessen lépni. 

Még ne kövessük azonban a fejlődés e további szakaszát. Eddig 
nem említettünk néhány olyan matematikust, akik érdemekben 
nem vetélytársai ugyan a legnagyobbaknak, de nélkülük jelentősen 
szegényebb lenne az ókori matematikáról festett kép. Jó részük 
előbukkan, ha áttekintjük az ógörög csillagászat fejlődését, hiszen 
a csillagászok nélkülözhetetlen eszköze a megfigyelésen kívül már 
akkor is a matematika volt. PÜTHAGORASZ a csillagászatot még 
egyenesen a matematika birodalmába utalta, de a későbbi csilla
gászok is egy kicsit, olykor nagyon is, megérdemlik a matematikus 
jelzőt mindmáig. 

A GÖRÖG CSILLAGÁSZOK 
„TRIGONOMETRIÁJA" 

A GÖRÖG CSILLAGÁSZAT KEZDETEI 

HÉRODOTOSZ görög történetíró mondja el, hogy a lídek és a médek 
váltakozó sikerrel zajló harcában egyszer csak elsötétült a Nap, és 
a megrémült katonákat nem lehetett további küzdelemre serken
teni. Ez pedig történt az i. e. 585. évben, sejthetőleg május 28-án. 
HÉRODOTOSZ azt is megjegyzi, hogy ezt a napfogyatkozást a milé-
toszi THALÉSZ előre megjósolta. A görög csillagászatról ez az első 
híradás, és ez arról árulkodik, hogy az i. e. VI. századi THALÉSZ 
már tekintélyes mennyiségű megfigyelési adat birtokában lehetett, 
amelyet valószínűleg a babiloni csillagászoktól vett át, és tisztában 
volt a napfogyatkozás jelenségével. Bizonyára lehettek saját ész
leletei is. Ezt valószínűsíti az a legenda, amely szerint kinevették, 
midőn az eget vizsgálva nem vette észre lába előtt az árkot. Arról 
nem tudunk, hogy világképet alkotott volna, de a napfogyatkozást, 
úgy látszik, meg tudta magyarázni. Akkor pedig a Napot fényfor
rásnak tekintette, amely a sötét Hold árnyékát a Nap által meg
világított Földre vetíti. 

A milétoszi ANAXIMANDROSZ, THALÉSZ tanítványa, PÜTHAGORASZ 
kortársa, a földfelszín görbületéről, amelyet az észak-déli irányba 
haladó hajósok a csillagos ég változásából állapítottak meg, arra 
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következtetett, hogy a Föld henger alakú, és az éggömböt kitöltő 
levegőben lebeg. Ez a levegő feljebb felhőkbe sűrűsödik, sőt még 
nagyobb magasságokban a földhengert körülölelő, gyűrű alakú 
levegőcsöveket alkot, amelyek belsejét tűz tölti ki. Ezek a csövek 
itt-ott lyukasak, és e nyílásokon a Földről csillagokként észleljük a 
belsejükben lobogó lángokat. A két legközelebbi cső nyílásán ki
ömlő világosság a Hold és a Nap fénye. Ez az anaximandroszi vi
lágkép már a távolságokat is megbecsüli. Eszerint a Hold tűzesővé 
kétszer, a Nap gyűrűje háromszor, a csillagok csövei kilencszer 
messzebb vannak a Földtől, mint amekkora a földhenger sugara. 
Amikor a Nap képét létrehozó nyílás valami miatt eltömődik, ak
kor jön létre a napfogyatkozás. 

THALÉSZ és ANAXIMANDROSZ a ión filozófiai iskola más tudósai
val együtt az égitestek rendszerének felépítését igyekeztek valami
lyen, a megfigyeléseken alapuló természetes okra visszavezetni. Ez 
merőben más volt, mint az egyiptomi és a babiloni csillagászok tö
rekvése. Ezek az istenként tisztelt égitestekkel kapcsolatban fel sem 
tettek olyan kérdéseket, amelyek hasonló elméletekhez vezethettek 
volna. Őket kielégítette a mitológiai magyarázat, és gondos meg
figyeléseiket is csak azért végezték nagy szorgalommal, hogy nap
tárt készíthessenek, és segítségével pontosan megállapíthassák 
- többek között - az ünnepek idejét, így kedveskedve isteneiknek. 
Ezek a megfigyelések azonban felbecsülhetetlen értéket jelentettek 
a görögök kezében, akik bennük már a természeti törvényeket ke
resték. 

A ión iskola kezdetleges elképzeléseitől részben előre-, részben 
hátralépést jelentettek az eleai filozófia világképei. Természettudo
mányos szempontból visszalépés az, hogy az égitesteket isteni ere
dettel, tehát tökéletességgel ruházták fel, azaz bizonyos tulajdon
ságaikat mintegy eleve előírták, például azt, hogy csak egyenletes 
körmozgást végezhetnek. Ez azonban nem nagy tragédia, hiszen 
ez az elv az akkori misztikus buroktól megszabadítva, lényegében 
azt az igyekezetet mutatja, hogy a természettörvényeket lehetőleg 
egyszerű matematikai formában fogalmazzuk meg. Ez a törekvés 
pedig a legnagyobb fizikusok munkáiban végigkövethető mind a 
mai napig. Határozott előrelépés volt az eleai iskolára alapozott 
püthagoreusoknak az a szándéka, hogy mindent számokkal, azaz 
matematikai formában fejezzenek ki. így született meg az első 
fizikai, pontosabban az első ismert hangtani kísérlet: a húr hosz-
szának mérőszámával jellemezték a hangok közti viszonyt. 

A püthagoreusi szemlélet hatott a csillagászatra, illetőleg a világ
kép kialakulására is. Az egész ókorban alapvető követelmény, szin
te axióma volt az, hogy az égitestek csak körpályán mozoghatnak, 
és mivel örökkévalók, azért nem lehet oka sem lassulásuknak, sem 
gyorsulásuknak, azaz a körpályán egyenletesen mozognak. Még 
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GALILEI is úgy képzelte el a vízszintes irányú tehetetlenségi moz
gást, hogy az párhuzamos a Föld felszínével, tehát valójában kör
mozgás. Sőt még KOPERNIKUSZ sem tudott elképzelni nem kör
mozgásokkal leírható bolygópályát. KEPLER volt az első, aki sza
kított ezzel a „kikötéssel". A kezdeti püthagoreusi világkép szerint 
a Föld körül kering a Nap, a Hold és az akkor ismert öt bolygó: 
a Merkúr, a Mars, a Vénusz, a Jupiter és a Szaturnusz. Egy későbbi 
elképzelés (PHILOLAOSZ) szerint a felsorolt égitestek a Földdel és 
egy ún. Ellenfölddel együtt különböző sugarú körpályákon kerin
genek egy központi tűz körül. Ezt mi a Földről nem láthatjuk, 
mert az Ellenföld úgy kering, hogy állandóan a Föld és a központi 
tűz között van. Nem láthatjuk az Ellenföldet sem, mert felénk 
mindig a sötét felét fordítja. 

PLATÓN és ARISZTOTELÉSZ a geocentrikus szemlélet hívei voltak, 
különösen azután, hogy annak elsődleges alakját sikerült tökélete
síteni. Mint láttuk, EUDOXOSZ volt az első, aki Föld-középpontú 
egyenletes körmozgások összetevésével - a szférák rendszerével -
olyan világmodellt teremtett, amely már sok megfigyelt égi jelen
séggel összhangban állt. ApoLLÓNiosznál ennél is jobb geocentrikus 
rendszert láttunk - az epiciklusok és a deferens körök rendsze
rét -, amely még több helyes magyarázattal szolgált, és tovább is 
lehetett fejleszteni. Továbbfejlesztése vezetett el a ptolemaioszi vi
lágképhez, amely KoPERNiKUSzig, illetve KEPLERig biztosította a 
csillagos égen való tájékozódást a gyakorlati szükségleteknek meg
felelően (időszámítás, hajózás stb.). PTOLEMAIOSZ geocentrikus 
rendszere a maga epiciklusaival és excentrikusan keringő köreivel 
aránylag jó mechanikai leírását adta az égitestek mozgásának, és 
arra is képes volt, hogy előre megmondja valamely bolygó helyét 
egy megadott időpillanatban. Ugyanakkor nem árult el semmit a 
bolygómozgás dinamikájáról, azaz nem felelhetett arra a kérdésre, 
hogy miért úgy mozognak az égitestek, ahogy mozognak. Mozgá
suk leírását azonban olyan tökélyre vitte, amilyen a geocentrikus 
elképzelés esetén egyáltalán lehetséges. A gyakorlatban lényegesen 
megfelelőbb volt, mint az i. e. III. századi ARiszTARKHOSznak a 
mai szemmel nézve korszerűbb, heliocentrikus elmélete. 

A SZAMOSZI ARISZTARKHOSZ (i. e. 3107-230?) 

Az ókor KoPERNiKUSza Szamosz szigetén született. Még fiatalon 
eljutott Alexandriába, ahol a kor neves fizikusának, SzTRATÓNnak 
a tanítványa lett, és végképp letelepedett a Ptolemaioszok városá
ban. Azt tanította, hogy a Nap és az állócsillagok nem mozognak, a 
Föld pedig a többi bolygóval együtt a Nap körül körpályán ke
ring. Állította azt is, hogy a saját tengelye körül is forgó Föld kerin-
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gési síkja és az égi egyenlítő síkja szöget zárnak be. Ezért az elméle
tért KLEANTHÉSZ görög sztoikus filozófus felszólította a hellén vilá
got, hogy ARiszTARKHOSZt mint vallástagadót helyezzék vád alá. 
A korai heliocentrikus világképet azonban nem vallási okok miatt 
nem fogadták el, hanem azért, mert a közvetlen megfigyelésekkel 
ellenkezett. Az ellenérvek között akkor még cáfolhatatlannak bizo
nyult az, amely szerint a Nap körül körpályán keringő Földről néz
ve az állócsillagok az égbolton kis köröket kell hogy leírjanak. Az 
állócsillagoknak ezt a mozgását (parallaxisát) azonban nem észlel
ték. Nem gondolhattak arra, hogy az állócsillagok parallaxisának 
észrevehetetlenségét megmagyarázza a földpályától való elképzel
hetetlenül hatalmas távolságuk és a megfigyelési lehetőségek korlá
tozott volta. Az állócsillagok parallaxisát először csak 1837-ben ész
lelte FRIEDRICH WILHELM BESSEL (1784-1846) német csillagász. 
ARiszTARKHOSZt mégis az ókor legnagyobb csillagászai között 
tartjuk számon, mert heliocentrikus elméletén kívül más csillagá
szati érdemekkel is dicsekedhet. Ezeket azonban a görög trigono
metria történetének keretei között szeretném felsorolni. 

AZ ÓGÖRÖG TRIGONOMETRIA 

Friedrich Wilhelm Bessel 

Tisztában vagyunk azzal, hogy egy tudomány vagy tudományág 
megszületése általában nem egyetlen ember érdeme. A trigono
metria csírái már a görögök előtti korszakban fellelhetők. A babi
loni vagy az egyiptomi csillagászatban már számoltak a hasonló 
háromszögek oldalhányadosaival. Ebben a fejlődési szakaszban 
azonban, mivel a szög, a szögmérés fogalma és eszközei nagyon fej
letlenek voltak, inkább trilaterometriáról (háromoldal-mérésről), 
mint trigonometriáról (háromszög-mérésről) kell beszélnünk. Elő
ször a görögöknél találkozunk annak a rendszeres kutatásával, 
hogy milyen összefüggés van a körben a középponti szög és a hozzá 
tartozó húr hossza között. HIPPOKRATÉSZ idejében már megszokott 
volt, hogy a körben a középponti és a kerületi szög nagyságát a hoz
zájuk tartozó húrral jellemezzék. Valószínű, hogy EUDOXOSZ a 
Föld méreteinek, valamint a Nap és a Hold viszonylagos távolságá
nak a megbecsüléséhez szögmérést használt. 

Érdekes megfigyelni, hogy a trigonometriai ismeretek milyen 
korán jelentkeztek az elemi geometria köntösében, szinte rejtetten. 
Erre kitűnő példa EUKLEIDÉSZ Sztoikheiá)ában a II. könyvből a 12. 
és a 13. tétel. A 13. tétel, amely hegyesszögű háromszögre vonatko
zik, könnyebben átlátható, azért ezzel kezdem. EUKLEIDÉSZ tömör 
szövegétől elszakadva, a tétel így szól: Valamely ABC hegyesszögű 
háromszögnél a legnagyobb, a hegyesszöggel szembeni BC oldalra 
rajzolt négyzet területe kisebb, mint a másik két oldal fölé rajzolt 
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két négyzet területösszege. A különbség eló'állítható, ha megszer
kesztjük azt a téglalapot, amelyet az AB (vagy az AC) oldal fölé 
rajzolt négyzetből a C (vagy a B) csúcshoz tartozó magasság egye
nese vág ki. A szóban forgó különbség e téglalap területének a két
szerese. A 160. ábra szerint tehát a tétel így fogalmazható: 

tBCED~tACFG~>r *ABJH~ 2(MAHT-

Az állítás helyessége az ábráról leolvasható: 

*DRLB— ÍDKAB— ^BCNJ~ *BMTJ> 

Tehát 

ÍDRLB—tBMTJ-

Ugyanígy: 

ÍRECL— fCFSP-

Ezek szerint: 
tBCED = tDRLB+tRECL— ^BMTJ^ fCFSP = 

= {BAHJ~ (MAHT+ lCFGA ~ hsGA-

Ezután vegyük tekintetbe, hogy QG || AB és HN || AC, 
ekkor 

fpSGA— {BAGQ— 'HACN— ^MAHT' 

azaz 

hsGA— lMAHT-

így valóban kimondható, hogy: 

^BCEfl— ÍBAHJ+ tCFGA~"MAHT-

E bizonyítás befejező' szakaszában a területátalakítás helyett alkal
mazzuk az akkor még nem ismert szögfüggvényeket: 
Az ABP háromszögből: v4.P=c-cos a, és így tPSGA = be• cos a. 
Az ACM háromszögből: AM— b-cos a, és így tMAHT=

: be -cos a. 
A két utóbbi eredményt összehasonlítva : tPSGA=tMAHT. 

EUKLEIDÉSZ idézett tételében pedig ráismerhetünk az 

a2—b2+c2—2bc-cos a 
koszinusztételre. 

A Sztoikheia II. könyvének 12. tétele ugyanezt fogalmazza meg 
tompaszögű háromszögre. Az előbbi gondolatmenetet értelemsze
rűen erre az esetre ismételve, a 161. ábra ABC tompaszögű három
szögére beláthatjuk, hogy 

^BCED— tACFGJ>~tABJH+ ^MAHT' 

vagy trigonometrikus alakban: 

a2=b2+c2+2bc-cos (180°-a), 
illetve: 

a2 = b2 + c2—2be • cos a. 
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Amint látjuk, EUKLEIDÉSZ fenti két tételét nyugodtan tekinthetjük 
trigonometriai tételnek, bár akkor a trigonometria szó a mai értel
mében még nem létezett. Úgy gondolom, felesleges felhívni a figyel
met arra, hogy speciális esetben a fenti két tétel, amikor ti. az a szög 
derékszög, a Pitagorasz-tételt szolgáltatja, illetőleg hogy a tárgyalt 
tételek a Pitagorasz-tétel általánosításai, aminthogy így szerepeltek 
már EuKLEiDÉsznél is. 

Bizonyára még számos példát lehetne találni arra, hogy a görög 
geometria valamelyik tétele trigonometrikus formában is megfo
galmazható, mégis az alexandriai csillagászok, nevezetesen ERA-
TOSZTHENÉSZ és a szamoszi ARISZTARKHOSZ foglalkoztak először 
következetesen azzal a kérdéssel, hogy mi az összefüggés a körben 
a központi szög és a hozzá tartozó húr között. Ez már mai szemmel 
nézve is igazi trigonometriai feladat. 

ARiszTARKHOSznak csak egyetlen kis tanulmánya maradt fenn, 
de ennek vitán felül matematikai értékei is vannak. Címe: A Nap 
és a Hold méreteiről és távolságáról. Ebben ma is helyesnek ismert 
módszerrel határozta meg a Föld-Nap és a Föld-Hold távolsá
gok arányát. Abból a megfigyelésből indult ki, hogy amikor a 
Földről a holdfogyatkozás egy időpontjában a Holdnak éppen a 
felét látjuk, akkor az a szög, amelyet a Hold-Nap távolság bezár 
a Nap-Föld távolsággal, éppen a derékszögnek a harmincad része. 
Eszerint a 162. ábrán látható HFN szög 87°. ARISZTARKHOSZ be
bizonyította, hogy az FNH derékszögű háromszög átfogója na
gyobb, mint a HF befogó 18-szorosa, de kisebb, mint a 20-szorosa. 
Ez lényegében a sin 3° megbecslése, hiszen a mai jelölésekkel azt 
mondja ki, hogy 

2 Ö < S l n 3 < 1 8 -

A bizonyításhoz segédtételül használta az akkor már ismert 

tg a a sin a 
Tifi^fi^Ti^J 

egyenlőtlenséget, ahol 90°>a>/3>0. Ezt ő nem is bizonyította. 
Arisztarkhosz segédtételét beláthatjuk figyelve a 163. ábrát. 

Ennek a) része szerint 
tg a 0C= tg fi 
DF OF EF " 

így 
DF_ tg a 
EF ~ tg fi ' 

Vegyük figyelembe, hogy 

TQEC * T0EG 
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A Laokoon-csoport 
(i. e. 25; a Tatai Görög-római 
Szobormásolatok 
Múzeumából) 

ahol T az indexében szereplő síkidom területe. Átrendezve: 
TQED _ TOEG 

Mivel azonban 

azért 

TQEF TOEC 

TQED _ E D
 é s

 TOEG _ E G 

OEF EF 1
 OEC £C 

ED EG 
EF EC 

Mindkét oldalt növelve 1-gyel: 

ED + EF EG+EC 
EF EC 

vagy 
DF CG 

EF^EC> 
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ahonnan 
t g T > 4 ' h a 90°>a>/3>0. tg/3 fi 

Ezzel kimutattuk a tétel első felét. 
A tétel másodix része a 163. ábra b) feléről olvasható le. Ez a 

részábra a következőképpen Készült. Felrajzoltuk az r sugarú körbe 
a közös végpontú BC és AC húrokat, amikor is BC^AC. Az ACB 
szög felező egyenese metszi az AB húrt a D pontban és a kört az 
E pontban. Az E pontot összekötöttük az A és a B pontokkal 
(EA=EB), és merőlegest is állítottunk belőle az AB húrra, amelyei 
a ií pontban metsz. Végül megrajzoltuk az ED sugarú GF körívet 
az E centrumból az AE és az EH meghosszabbítása közé. A nagy
sági viszonyokat tekintetbe véve: 

te-hát 

TEDH^. TEDF é s 

•*EDG *EDG 

*EDH 

TEDG 

TEDH 

*EDA 

TEDF 

*EDG 

*EDH 

T ' 
lEDA vagy 

DF DH 
DG DA 

Mindkét oldalt 1-gyel növelve 

DF+DG DH + DA 
DG DA 

Mindkét oldal kétszerese: 

2GF 2AH AB 

DG DA DA 
Az oldalakat 1-gyel csökkentve 

2GF-DG AB-DA 

vagy 

Ebből 

DG DA 

DF+GF DBBC 
DG DA AC 

± BC 

fi^AC 
BC azonban 2r • sin a és AC—2r • sin fi, tehát 

a sin a 
~fi ** sin fi ' 

összefoglalva: 
tg a a sin a n 
tg/3 fi smfi 2 K 
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Az 2Q<sin3°-
18 

egyenlőtlenség bizonyításához ARISZTAR-

KHOSZ először a segédtétel bal oldali részét alkalmazta a derékszög 
negyed- és harmincadrészére. A két szöget ugyanabban a négyzet
ben tüntette fel a 164. ábra szerint. Az egyszerűség kedvéért legyen 
ez egységoldalú négyzet. 

Az ábrán az AF szakasz a CAB szög felezője, tehát az FAB szög 
R R 

a derékszög negyede, azaz -g.. Az EAB szög 3°-os, azaz -^r. 
A segédtétel bal oldala szerint: 

BF ^ . j R _ 1 5 
BE*~ 4 : 3 0 ~ 2 ' (a) 

Az ABC háromszögre alkalmazott szögfelezőtétel értelmében: 

GF: FB=AG : AB= j/2 : 1 = ^ 5 0 : 5 . 

CF.FB^l : 5 . 
tehát 

Ebből: 
( C F + F 5 ) : F B > ( 7 + 5 ) : 5 , 

azaz 
CB 
FB' 

12 
' 5 (b) 

CB 
Az (a) és (b) egyenlőtlenségek szorzatából: ^~->-18. 

Ugyanaz aránypárral: AB : BE> 1 8 : 1 , mivel Cfi= .-4B. 
Ha ezt az eredményt a 762. döra derékszögű háromszögére vonat
koztatjuk, akkor 

HN:FH=~18:1, 

és akkor még inkább igaz, hogy FN: FH>-18 : 1, ami a bizonyítan
dó állítás első része. 

Az állítás második részének igazolásához ARISZTARKHOSZ a se
gédtétel egyenlőtlenségének a jobb oldalát alkalmazta a 165. ábrán 

R R 

feltüntetett — és — kerületi szögekre. A rajzon AB a kör átmé

rője. Legyen ez az egyszerűség kedvéért egységnyi. így 
1. AC:AD^:±=10 

Mivel AB=2AC, azért a legutóbbi arányegyenlőtlenségből: 

AB:AD=2AC:AD-<20:1. 

Ha eredményünket ismét a 162. ábrává, vonatkoztatjuk, akkor 

FN:FH^20:l, 

ami pedig a bizonyítandó állítás második része. 

164. ábra 

165. ábra 
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A gondolatmenet lényege tehát a sin 3° megbecslése volt. Annak 
ellenére, hogy a számítás elvileg kifogástalan, az eredmény a mai 
méréseink szerint mégsem fogadható el, mert az FHN derékszögű 
háromszög F-nél levő szöge nem 87°, hanem 89° 50', tehát a Föld-
Nap távolság kb. 400-szor akkora, mint a Föld-Hold távolság. 

ARISZTARKHOSZ azt is tudta, hogy amilyen az arány a Föld-Nap 
távolság és a Föld-Hold távolság között, ugyanakkora a Nap suga
ra és a Hold sugara között is. Ez abból a megfigyelésből következik, 
hogy a Földről a Nap is, a Hold is megközelítően ugyanakkora 
szögben látszik (166. ábra). ARISZTARKHOSZ ezt a szöget nagyon 
pontatlanul 2°-nak mérte a helyes 0,5° helyett. A megfigyelés szerint 
tehát a Nap sugara (rN) úgy aránylik a Hold sugarához (rH), mint 
a Napnak a Földtől való távolsága (dN) a Holdnak a Földtől való 
távolságához (dH). Ehhez csatlakozott még ARiszTARKHOSznak az 
az észlelete, hogy a Hold távolságában a Földnek a Nap által vetett 
árnyékkúpja kb. kétszer olyan átmérőjű, mint a Hold átmérője. Ha 
a 167. ábrán elképzeljük azt a helyzetet, amelyben a Föld éppen a 
Nap és a Hold között van, akkor az ABC és a DCE hasonló három
szögekből : 

(rF-2rH): (rN-rF)=dH : dN. 

ARISZTARKHOSZ becsléséhez igazodva, megközelítően legyen d N = 
20 20 

= l9dH, akkor r N = 19rH. Ilyen adatokkal r H = — • rF és r N = -^ • rF. 
Ezeket az értékeket ARISZTARKHOSZ két korlát közé szorítással kö-

38 43 19 43 zelítette meg. így az Ő becslései: -^<rN<-^- és TTTOH^TT^. 
o o oU 108 

A mai mérések szerint: rN=109>-F és rH=0,27rF. 
Ha ismernénk a Föld sugarát, /yet, akkor a közölt összefüggések 

lehetővé tennék a Nap és a Hold sugarának, valamint távolságuk
nak a meghatározását. Az első helyes gondolatmenetű mérés, amely 
megadta a Föld sugarát, illetve a Föld délkörének a hosszát, ERA-
TOSZTHENÉSZ nevéhez fűződik. 
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A KÜRÉNÉI ERATOSZTHENÉSZ (i. e. 2767-196?) 

A hellenizmus korának tipikus tudósa volt: széles érdeklődésű, te
hetséges és szorgalmas, ugyanakkor tökéletes világfi; ARKHIMÉDÉSZ 
és APOLLÓNIOSZ kortársa, NiKOMÉDÉsznek (124. oldalon), a kon-
hoisz feltalálójának nagy vetélytársa. ARKHIMÉDÉSZ neki írta a rna 
Módszer néven ismert levelet. Nemcsak matematikus, hanem csilla
gász, fizikus, geográfus, filozófus, történész és költő is volt. Az af
rikai Kürénében született. Kezdetben Alexandriában tanult KAL-
LiMAKHOSztól. Húszéves korában Athénba ment, ahol számos tu
dóssal ismerkedett meg, de főként a sztoikus ARISZTÓN és az Aka
démiához tartozó ARKESZILAOSZ tanítványa volt. Negyvenéves le
hetett, amikor i. e. 235 táján Alexandria akkori uralkodója III. PTO-
LEMAIOSZ EUERGETÉSZ hazahívta, és megbízta az alexandriai Nagy
könyvtár vezetésével. Ebben a hivatalában régi mesterét, KALLI-
MAKHOszt követte, ötvenéves korában III. PTOLEMAÍOSZ rábízta 
fiának a nevelését. Az uralkodó nehezen választhatott volna jobban. 
ERASZTOSZTHENÉSZ hihetetlen sokoldalú és ennek ellenére eredmé
nyes tudós és művész volt. Ennek a szorgalmas, lelkiismeretes és 
ugyanakkor tehetséges polihisztornak még arra is jutott ideje, hogy 
a költészettel és a zenével is sikeresen foglalkozzék. Irigyei a Nagy 
Bétának nevezték. A görög ábécé második betűjével, amely egy
szersmind a 2 jele is volt, azt akarták kifejezni, hogy e sok tudo
mányt művelő férfiú minden területen csak a második tudott lenni 
az alexandriai tudósok versenyében. Tiszteletteljesebben céloz 
széles működési területére második mellékneve, a „Pentathlosz" 
(öttusázó), amelyet annak köszönhetett, hogy öt tudomány terüle
tén is jelentős eredményeket ért el. Öregkorára elfáradt és megva
kult. Ezt annyira tragikusan vette, hogy öngyilkos lett: önkéntes 
éhhalállal vetett véget életének. 

Munkáinak csak kis töredéke maradt fenn. Fő műve a Geogra-
phika, amelyben lerakta a tudományos földrajz alapjait. Matema
tikai munkásságát főleg a Piatónikosz című dialógusa őrizte meg, 
amelyben a déloszi problémával, valamint filozófiai és zenei kér
désekkel foglalkozott. Közismert ERATOSZTHENÉsznek az az eljá
rása, amelyet Eratoszthenész szitájának neveznek, mert segítségé
vel a prímszámokat mintegy ki lehet szitálni a természetes számok 
közül. Ennek lényege az, hogy sorban felírjuk a páratlan számokat, 
azután bekarikázzuk az első prímszámot, a 3-at, és áthúzzuk az 
összes 3-mal osztható számot. Ugyanígy járunk el az 5-tel, majd a 
7-tel stb. Az eljárást folytatva, végül a felírt számok közül csak a 
bekarikázott prímszámok maradnak meg. Természetesen ezekhez 
még hozzá kell számítanunk a 2-t. Tehát ERATOSZTHENÉSZ szitája 
így néz ki: • • 
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168. ábra 

Kronológiai műve alapvető volt. Először követte a történetírás
ban azt az elvet, hogy csak az ellenőrzött, hiteles eseményeket és 
adatokat jegyezte fel. Ha pontos évszámot nem tudott, akkor azo
kat körültekintő módon és megokoltan becsülte meg. 

őt is mélyen érdekelte a három ókori probléma (körnégyszögesí
tés, szögharmadolás és kockakettőzés). Olyan eszközt is szerkesz
tett, amellyel - a 121. oldalon leírt módon - a kocka kettőzése meg
oldható. Tudunk még arról, főleg PAPPOSZ Szünagógé (Gyűjtemény) 
címfí könyvéből, hogy ERATOSZTHENÉSZ nagyban fejlesztette a kü
lönböző közepekről szóló elméletet, és írt egy kétkötetes könyvet Pe
ri mezotéton (A közepekről) címmel, amelyben már megtalálható 
több olyan, a közepekre vonatkozó tétel, amelyet PAPPOSZ is tár
gyal. ERATOSZTHENÉSZ ebben a könyvében közepekkel kapcsolatos 
mértani helyeket is vizsgált, amelyek valószínűleg a kúpszeletek 
lehettek. 

Nagy lelkiismeretességgel határozta meg a Föld egy délkörének, 
illetőleg a Föld egyenlítőjének a hosszát. Egy napon azt tapasztalta, 
hogy a Nap Szüénében (Asszuán, Dél-Egyiptomban) éppen megvi
lágította egy mély kútnak a vizét. Az észlelés napja a nyári napfor
duló idejére esett. Ekkor tehát Szüénében a Nap a zeniten állt. 
Ugyanakkor Alexandriában, amely Szüénétől majdnem északra 
feküdt, tehát csaknem ugyanazon a meridiánkörön (három fok 
eltérés), úgy mérték, hogy a Nap a zenittől a teljes szög ötvenedré
szével hajlik el (168. ábra). A hivatalos lépésszámlálók adatai sze
rint Szüéné Alexandriától 5000 sztadionra van (a lépéssztadion= 
= 148 m; az egyiptomi sztadion = 174,5 m; a sztadion attikon = 
= 177,6 m; a népi ptolemaioszi sztadion = 190 m; a lábsztadion = 
= 198 m; a királyi ptolemaioszi sztadion = 221,6 m). Ezek szerint 
az 5000 sztadion a Föld kerületének 50-ed része, tehát a Föld kerü
lete 250 000 sztadion. Az akkori mértékegységek zűrzavarából 
azonban ma már nem lehet kitalálni, hogy ERATOSZTHENÉSZ me
lyikkel számok, azért a kapott eredmény pontosságáról sokat nem 
mondhatunk. Ha a helyes 40 000 km kerületből visszaszámolunk, 
megtartva az 5000 sztadion távolságot, akkor egy sztadionra 160 m 
jön ki. Ilyen sztadionértékről pedig nincs tudomásunk. Ha az atti
kai sztadion szerint számolunk, akkor 44 400 km, ha pedig a lépés
sztadion szerint, akkor 37 000 km az eredmény, tehát nagyságren-
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Eratoszthenész térképe 

dileg biztosan helyes. Ha figyelembe vesszük, hogy Alexandria és 
Szüéné nem azonos meridiánkörön fekszik, akkor sem kapunk 
ERATOSZTHENÉszétó'l lényegesen eltérő eredményt (169. ábra). 
A kortársak ERATOSZTHENÉSZ eredményét túl nagynak találták. 
PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ csak 30 000 km-nyire becsülte a Föld 
egyenlítőjét. Ezt'az adatot valószínűleg PoszEiDÓNiosztól vette át. 

POSZEIDÓNIOSZ (i. e. 135-51) 

Arameus (szír) származású athéni csillagász volt, aki geográfiával, 
történetírással és filozófiával is foglalkozott. Mint sztoikus filozófus 
nagy befolyást gyakorol; CICERO és SENECA nézeteire. Kb. i. e. 97-
től Rhodosz szigetén élt és dolgozott. Itt végzett az ERATOSZTHE-
NÉszéhez hasonló fokmérést, ő azonban nem a Nap, hanem a Ca-
nopus csillag segítségével mért és számított. Ezt a fényes csillagot 
használták a görög hajósok az éjszakai tájékozódásra. Alexandriá
tól Rhodosz északra van, tehát a két város ugyanazon a délkörön 
fekszik. POSZEIDÓNIOSZ úgy mérte, hogy amikor a Canopus csillag 
Rhodoszban a horizonton látszik, akkor Alexandriában 7,5°-kal a 
horizont fölött ragyog. Ugyanúgy okoskodott, mint ERATOSZTHE
NÉSZ. A 7,5° a 360°-nak 48-ad része, tehát az Alexandria-Rhodosz 
távolság is a délkör 48-ad része. Az elvileg helyes mérésbe most is 
belecsúszott két hiba. POSZEIDÓNIOSZ nem vette figyelembe, hogy a 
látóhatár közelében a levegő fénytörése miatt nem ott van a csillag, 
ahol látszik, tehát a 7,5° nagyon pontatlan érték. Ehhez járult még, 
hogy a két város közt hullámzó tenger igen megnehezítette és meg
bízhatatlanná tette a két hely távolságának mérését. 

Ennek a mérésnek az az érdekessége - és azért is említettem 
meg -, hogy közvetve szerepe volt Amerika felfedezésében. KOLUM-
Buszhoz 1492-ben PTOLEMAioszon keresztül ez a valódinál jóval ki-

169. ábra 
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sebb földkerület-adat jutott el, és erre alapozta számításait. E szerint 
Spanyolországból nyugat felé Indiáig hajózni jóval reálisabb cél
nak látszott, mint ahogy ezt a valódi távolság indokolná. (Nem be
szélve a közbeeső Amerikáról.) Valószínű, hogy ERATOSZTHENÉSZ 
méréseire támaszkodva a Santa Maria sohasem vitorlázott volna 
nyugatnak indiai úticéllal. 

PqszEiDÓNiosznál valamivel eló'bb élt és szintén Rhodosz szige
tén működött az ókor legnagyobb csillagásza, HIPPARKHOSZ. 

HIPPARKHOSZ (i. e. 1807-125) 

Nikaiában (Nicaea, most Iznik, Törökország északnyugati részén) 
született. Alexandriában tanult, de már fiatalon, i. e. 160-ban Rho
dosz szigetén telepedett le. Itt berendezett egy csillagvizsgálót, 
amelyben saját maga által tervezett megfigyelési eszközöket is hasz
nált. Életéről mindössze ennyit tudunk. Sajnos még művei sem 
maradtak fenn. Arra, hogy a hellén kor legnagyobb csillagásza 
volt, főleg más szerzők utalásaiból, elveszett könyveinek méltatásai
ból következtethetünk. Mindenesetre, felsorolható eredményei szin
tén emellett tanúskodnak. Mint csillagásznak fő törekvése volt, 
hogy olyan világképet szerkesszen, amely matematikailag pontosan 
leírható. Alapul vette APOLLÓNIOSZ geocentrikus rendszerét, 
amelyben az epiciklusok középpontjai a Föld körül excentrikus 
körpályán keringenek. Újabb epiciklusok beiktatásával a bolygók 
mozgásának a megfigyelésekkel igen jól egyező matematikai leírá
sát adta. Az ő javított apollŐnioszi rendszerét tökéletesítette tovább 
a már többször szóba került PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ. 

Megfigyelései során i. e. 134-ben meglepődve vette észre egy új 
csillag megjelenését a Skorpió csillagképben. Ez a felfedezés indí
totta arra, hogy csillagkatalógust készítsen. így a jövő csillagászai 
könnyen megállapíthatják egy új csillag megjelenését vagy eltűné
sét, esetleg elmozdulását. A csillagászat történetében talán ő volt az 
első, akinek eszébe ötlött, hogy az állócsillagok talán nem is „áll
nak". Maga készítette műszereivel mintegy 850 csillag helyét hatá
rozta meg. Ezzel azonban még nem elégedett meg; a katalogizált 
csillagokat fényük szerint hat nagyságrendbe sorolta. Ezzel lehető
vé tette a fényességváltozások észlelését is. Csillagkatalógusában 
tehát két, a csillagászat szempontjából fontos felismerést tett. Felté
telezte, hogy az állócsillagok is változtathatják helyüket és fényü
ket, valamint felismerte, hogy számos égi jelenség megfigyelésére 
emberöltők kellenek, tehát a csillagászat komoly eredményeit csak 
a csillagászok egymást követő nemzedékeinek végeláthatatlan sora 
együttesen tudja létrehozni. Valószínű, hogy katalógusának össze
állításakor felhasználta a babiloni csillagászat észlelési adatait is. 
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Erre alkalma nyílhatott, mert Görögországban is éltek babiloni 
csillagászok, akik közül különös módon egyedül csak BÉRÓSSZOSZ 
nevét ismerjük, ő Kosz szigetén működött. Katalógusának HIP
PARKHOSZ már maga is hasznát látta. A régi észleleti adatokat ösz-
szehasonlítva a sajátjaival, mintegy 150 évvel tudott visszatekin
teni, és így felfedezte a napéjegyenpont eltolódását. Mint már em
lítettük, az égi egyenlítő és az ekliptika (nappálya) síkja szöget zár be 
(170. ábra). Az égi egyenlítő és az ekliptika két helyen metszik egy
mást. A Nap az egyik metszéspontba március 21-én, a másikba 
szeptember 23-án érkezik. Az első metszéspont neve tavaszpont, a 
másodiké őszpont. Közös nevük napéjegyenpont. HIPPARKHOSZ 
tehát felfedezte, hogy ez a két pont az ekliptikán vándorol. A napéj
egyenpont elmozdulását a ma helyes 50" helyett 36"-nek találta. 
Közben helyesbítette az ekliptika és az égi egyenlítő síkjának hajlás
szögértékét is. Kiszámította az év időtartamát a mai értéktől 6 perc
nyi eltéréssel. Elődeinél pontosabban határozta meg a Hold-Föld 
távolságot és a Hold sugarát. 

Felsoroltuk HIPPARKHOSZ ismert csillagászati érdemeit. Ezekhez 
hozzászámíthatjuk, hogy a földrajzi helyek meghatározására be
vezette a hosszúsági és szélességi köröket, tehát elsőként használt 
a mai értelemben koordináta-rendszert. Ez már a matematika szá
mára is használható módszer. Legnagyobb matematikai érdeme 
mégis az, hogy húrtáblázatot készített, azaz egy meghatározott 
sugarú kör középponti szögeinek és a hozzájuk tartozó húroknak 
összefüggését táblázatba foglalta. Ez már trigonometria, hiszen 
a 171. ábra szerint mindegy, akár azt mondom, hogy az a szög 

húrja h (cord <x=h), akár azt, hogy az = szög szinusza = sin == ̂  I • 

HIPPARKHOSZ tehát azzal, hogy táblázatba foglalta számos a. esetére 
a megfelelő húr hosszának értékét, alapjában véve szinusztábláza
tot készített, a történelem során először. Úgy vélem, hogy ettől az 
időtől kellene számítanunk a trigonometria megszületését, habár ez 
olyan csendben történt, hogy alig vette észre valaki. Csak egy táblá
zat született a csillagászok kényelmére. 

Matematikai szempontból fontos kérdés, hogy miként született 
meg az első „szinusztáblázat" ?THEÓN, az utolsó említésre érdemes 
ógörög matematikusok egyike igazít útba bennünket. Tőle tudjuk, 
hogy HiPPARKHOsznak volt egy tizenkét kötetes, a kör húrjairól 
szóló könyve. Ez elveszett ugyan, de THEÓN szerint a húrtáblázat 
készítésének hipparkhoszi módszere fellelhető PTOLEMAIOSZ KLAU-
DIOSZ nagy összefoglaló művében: az Almagesztben. Bizonyára 
nem sértjük meg HIPPARKHOSZ emlékét, ha húrszámítási módszerét 
az Almageszt ismertetése közben vázoljuk. Annyit azonban még 
megjegyzünk a nagy csillagásszal - és ha már annyi atya van, miért 
ne legyen eggyel több -,a trigonometria atyjával kapcsolatban, hogy 

Északt sarkcsillag 

170. ábra 

171. ábra 



GÖRÖGORSZÁG 

ő már szögmértékegységül a teljes szög 360-ad részét, vagyis a fokot 
használta. Lehetséges, hogy az ötlet a Sztoikfieiával kapcsolatban 
már említett HÜPSZIKLÉSZÍŐI származik, aki idó'mértékegység gya
nánt a nap 360-ad részét használta, minden bizonnyal a babiloni 
60-as számrendszer hatására. 

Mielőtt még a PTOLEMAIOSZ címszó alatt visszatérnénk a húrtáblá
zat-készítésre, célszerű megismerni MENELAOSZ munkásságát, nem
csak azért, mert időben is közbeékelődik, hanem mert matematikai 
tanulmányai a csillagászat és a trigonometria köréhez kapcso
lódnak. 

AZ ALEXANDRIAI MENELAOSZ (i. sz. 100 körül) 

Görög matematikus és csillagász. Életéről vajmi keveset tudunk. 
Nevének jelzője elárulja, hogy főként Alexandriában dolgozott. Is
meretes azonban, hogy TRAIANUS uralkodásának első éveiben, tehát 
98-tól, csillagászati megfigyeléseket végzett Rómában. Hatkötetes 
könyvét a kör húrjairól az alexandriai THEÓN említi. Ez bizonyára 
tartalmazta a szinusztáblázatnak megfelelő húrtáblázatot is. A hat 
kötetből azonban egy se maradt ránk. Arab forrásokból tudjuk, 
hogy írt csillagászati műveket, egy elemi geometriát és egy hidroszta
tikai munkát is. AGeometria elemei című könyvét SZABIT IBN KURRA 
bagdadi arab matematikus fordította le Könyv a háromszögekről 
címmel. Sajnos ez is elveszett. Az eredeti írásból azonban PROKLOSZ 
megőrzött egy kis bizonyítást, amely azt illusztrálja, hogy MENE
LAOSZ jobban szerette a direkt bizonyítást, mint az indirekt eljárást. 
Ez a kis emlék tulajdonképpen az Elemek I. könyvének a 25. téte
lét igazolja, amely szerint, ha két háromszögnek két-két oldala 
egyenlő, de a harmadik oldalak különböznek, akkor a nagyobb ol
dallal szemben nagyobb szög található. Ezt MENELAOSZ EUKLEIDÉSZ 
indirekt igazolása helyett a következőképpen bizonyította (772. 
ábra.) 

Legyen AB=DE, AC=DF és BC>EF, akkor állítjuk, hogy 
a > « , . Mérjük fel ugyanis a BC oldalra az £F-fel egyenlő BG sza
kaszt, továbbá az ábra szerint az e szöget, és ennek szárára a BH= 
= ED távolságot. A HG egyenese kimetszi az ^C-ből a K pontot. 

Rajzunk szerint a 

BGHA^EFDA, 

Uhát 

HG=DF=AC. 
Viszont 

HK>HG=AC>AK, 
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és ezért az AHK háromszögben 

(f>-CO. 

Az AB=ED=BH miatt 

tehát 

vagyis 

MENELAOSZ egyetlen megmaradt könyve az arab nyelvre fordí
tott, 3 kötetes Szphairika, amelynek tárgya főként a gömbhárom
szögtan. Ennek első kötetében a szerző EUKLEIDÉSZ axiomatizáló 
módszerével lefekteti a gömbháromszögtan alapjait. A gömbhá
romszög definíciójától („A gömbháromszög az a hely, amelyet a 
gömbfelületen a legnagyobb körök ívei zárnak be", ha „ezek az 
ívek mindig kisebbek, mint a félkör.") a mű első részében eljut ad
dig, hogy két gömbháromszög egybevágó, ha megfelelő szögeik 
egyenlők. Bizonyítja továbbá, hogy a gömbháromszög szögeinek 
összege nagyobb.két derékszögnél. Megjegyezzük, hogy MENELAOSZ 
volt az első, aki tudatosan és következetesen megkülönböztette a 
gömbháromszöget a síkháromszögtől. A gömbháromszöget mindig 
„tripleuron"-nak, a síkháromszöget pedig „trigónon"-nak nevezte. 
A második kötet az addig tárgyalt anyag csillagászati alkalmazásait 
mutatja be. 

A harmadik kötet tartalmazza, többek közt, a szerzőről elneve
zett síkbeli Menelaosz-tételt. Ez nem az ő felfedezése, ami abból is 
látszik, hogy könyvében hivatkozik rá, de nem bizonyítja, tehát 
mintegy ismertnek tételezi fel. Azt, hogy a tételt róla nevezték el, 
kiérdemelte azzal, hogy ő bizonyította először gömbháromszögekre. 

A síkbeli Menelaosz-tétel a következő: Ha az ABC háromszög ol
dalainak egyeneseit valamely RQP egyenessel metsszük (173. áb
ra), akkor az irányított szakaszokra teljesül, hogy 

AP BQ CR= 

PBQCRA~ 

A tétel bizonyításához nem kell bővítenünk a szokásos görög 
matematikai apparátust. Rajzoljuk meg az AC-vel párhuzamos 
BG szakaszt. így az APR és BPG hasonló háromszögekből: 

AP AR 
PB~GB ' 

A BQG és a CQR hasonló háromszögekből pedig: 

BQGB 
QC~RC 
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A két aránypár szorzata: 
AP BQAR 
PB ' QC~RC 

A szakaszok előjelét is figyelembe véve: 

AP BQ CR= 

PBQCRA~ 

Ennek a tételnek igen szép bizonyítását mutatja be LÁNCZOS 
KORNÉL, a világhírű, magyar származású matematikus A geometriai 
térfogalom fejlődése című könyvében. A bizonyításhoz a kettősvi
szony fogalmát használja fel, amelyről megjegyzi, hogy már EUKLEI-
DÉsznél is megtalálható, sőt a görög geométerek már azt is tudták, 
hogy a kettősviszonyt a vetítés és a metszés változatlanul hagyja. 
Hogy ez valóban így van, azt beláthatjuk a következőképpen: 

Négy pont kettősviszonyának a fogalmával már találkoztunk a 
227. oldalon. Eszerint: az e egyenesre illeszkedő A, B, C és D pon
tok kettősviszonya: 

(ABCD)=VM=é£ .éE 
(ABCV)-(ABD)-CBDB-

Ezt most kiegészítjük az S ponton átmenő a, b, c, és d egyenesek 
kettősviszonyának a meghatározásával (174. ábra). Ha e négy 
egyenes kettősviszonyát (abcd)-\e\ jelöljük, akkor: 

. , -. _ (abc) _ sin (ac) sin (ad) 
(abcd)- j ^ - s i n ( c f e)

 : "ijn~(d&) ' 

ahol (ac) az a és c egyenesek előjeles hajlásszögét jelenti, (eb) a c és 
b egyenesekét stb. 

A kettősviszony vetítésnél és metszésnél nem változik. Tekintsük 
ugyanis a 175. ábrát. Ezen az S pontból kiinduló a, b, c és d 
sugarakat metszi a tetszőleges e egyenes az A, B, C és D pontok
ban. Az S1 vetítési pontból az e egyenesre állított merőleges szakasz 

hossza m. így az ismert háromszögterület-képletek | í = ~ ^ _ — 
be' sin a 1 . ., , *• 

alapján igaz, hogy 

ACm=SA- SC- sin (ac), 

CB-m=SB- SC- sin(cfc), 

Ezekből: 

AD-m=SA- SD- sin (ad), 

DB- m=SBSD- sin (db). 

A£_SA^ sin (ac) 
CB~SB' sin (eb) 

ADSTA sin (ad) 
DB~SB' ún(db) ' 
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Tehát: 

(ABCD)=£ : jg= $ £ £ : $ ^ L (abcd). 
CB' DB sin (eb) ' sin (db) 

Ha az e egyenes helyett az el egyenes metszi az S pontból kiinduló 
a, b, c, d sugársort az Av B„ Ct és Dx pontokban, akkor minden 
bizonnyal: 

(AlBiClDl)=(abcd), 
tehát 

(AlBlClDi)=(ABCD). 

Hasonlóképpen, ha az 5t pontból az A, B, C és D pontokon át
menő au bu ct és dx sugarakat tekintjük, akkor igaz, hogy 

(albiCidl)=(ABCD)=(abcd). 

Láthattuk tehát, hogy sem az 5 tartójú sugárnégyesnek, sem az e 
tartójú pontnégyesnek a kettősviszonya nem változik sem a vetí
téssel, sem a metszéssel. 

A LÁNCZOS KORNÉL által bemutatott bizonyításhoz már csak azt 
kell tudomásul vennünk, hogy ha az 

(ABCD)= 
AC AD 
CB DB 

kettősviszonyban szereplő D pont az e tartóegyenes végtelen távoli 
AD 

pontja, akkor az —- hányados értékét l-nek kell venni. Ekkor 
t e h á t : A C 

Ez után az előkészítés után lássuk, hogyan képzelte el LÁNCZOS 
KORNÉL a Menelaosz-tétel ókori bizonyítását. 

Vetítsük hát a 176. ábra szerint az a egyenes A, B, P és G pontját 
a Q ponton át a b egyenesre. A b egyenes megfelelő pontjai A, C, R 
és D. Igaz, tehát, hogy 

(Anvr\ / ^ » m A P A G A R A D 

(ABPG)=(ACRD) vagy _ : _ = _ : „ . 

Ha most az a egyenesen a G pontot a végtelenbe távolítjuk 
AG 

(177. ábra), akkor -^=1 lévén 

AP AR AD 
PB~RC 'DC 

A párhuzamos szelők tétele szerint azonban: jr^=j^; > tehát 

AP BQ CR_ 
PB' QC' RA~ ' 

ami éppen az ABC háromszögre és az RQP szelőre vonatkozó Me-

176. ábra 
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nelaosz-tétel. E tételt a késó'bbi évszázadokban elnevezték „regula 
sex quantitorum"-nak, azaz a hat mennyiség szabályának. 

Amint már említettem, MENELAOSZ volt az első, aki egy gömb 
középpontjából való vetítéssel rávitte a tételnek megfelelő síkbeli 
alakzatot a gömb felületére, és így nyerte a gömbháromszögre vo
natkozó analóg állítást, amely így szól: 

Ha az ABC gömbháromszög oldalainak főköreit metszi a PQR 
főkör, és a szereplő körívek mindegyiké kisebb a félkörnél (178. 
ábra), akkor: 

sin^P sin 56 sin CR^ 

sin PB sin QC únRA 

A bizonyításhoz előrebocsátjuk az ugyancsak a harmadik kötetben 
leírt, de nem igazolt, viszont a 179. ábráról könnyen leolvasható 
tételpárt. 

Az egyik következik az LDA és a KDB hasonló háromszögek
ből: 

AD _ sin a _ sin AE 
m~~^?~ sin EB ' 

A másik az AA'C és BB'C hasonlóháromszög-párból adódik: 

AC__ sin co _ sin AF 
CB~ sin<p~~f^-

Legyen ezután a 178. ábrán H a gömbnek, tehát mindegyik fő
körnek is a középpontja. HP, HQ és HR a HPQR körcikken a 
gömb sugarai. Hasonlóan: HA, HR és HC a HARC körcikken, to
vábbá HB, HQ és HC a HBQC körcikken, végül HP, HB és HA a 
HPBA körcikken a gömb sugarai. 

Vegyük észre, hogy az AB és a HP egyenesei közös síkban, a 
HPBA körcikk síkjában vannak, tehát mivel nem párhuzamosak, 
metszik egymást a gömbfelületen kívüli P' pontban. 

AC metszi HR-et a HCRA sík R' pontjában. Ugyanúgy a BC 
metszi HQ-t a HCQB sík Q' pontjában. 

Az ABC sík és a HPQR sík közös pontjai az R', Q' és P', tehát 
ezek a pontok egyazon egyenesen vannak. 

Észrevételeink alapján az ABC síkháromszögre és a P'Q'R' sze
lőre érvényes a Menelaosz-tétel, azaz: 

AF_ BQ^ CR' 
P'B ' QC ' R'A~ 

Segédtételeink értelmében azonban: 

AP' _ sin AP 
P B sin PB ' 
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Tehát: 

BQ' = sin BQ 
Q'C sinQC 

CR' _ sin CR 
R A sin RA 

únAP sin BQ sin CR_ 

sin PB sin^C sin RA 

Ugyancsak a Szphairika harmadik kötetében olvasható a gömb
háromszögtani Menelaosz-tételnek egy meglepő következménye. 
Lehetséges, hogy MENELAOSZ valamelyik elveszett könyvében iga
zolta is ezt a tételt, és ezért ezen a helyen csak a közlésére szorítko
zott : 

Ha egy gömbfelület K pontján átmenő négy gömbi főkört másik 
két főkör metsz az A, B, C, D, illetve a P, Q, R, S pontokban (180. 
ábra), akkor igaz, hogy 

(ABCD)=(PQRS). 

Az igazolás közben, a rövidség kedvéért, átmenetileg jelöljük a 
sin AB-t AB-\él, és értelemszerűen a többi szinuszt is. 

írjuk fel a Menelaosz-tételt az APT gömbháromszögre és az RK 
szelőre: 

PK AC TR_, 
KA' CT' RP~ ' 

Az APT gömbi háromszögre és SK szelőjére: 

PK AD TS_ 
KA' DT' SP" 

A bal oldalak egyenlősége az egyszerűsítés után : 

AC TRAD TS 
CT'RP~DT'SP' 

Hasonlóan: a BQT gömbháromszögre és RK szelőjére: 

QK BC TR__Í 

KB' CT' RQT 

A BQT gömbháromszögre és SK szelőjére: 

QK BD T£[^_. 
KB'DT'SQ~ 

A bal oldalak egyenlősége az egyszerűsítés után: 

BC TRBD TS 
CT' RQ~DT' SQ ' 

(a) 

(b) 
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Az (a) és (b) egyenlőségek hányadosa: 

AC RQ^AD SQ 
BC' RP~BD' SP' 

AC . AD_ PR , PS 
CB :DB~RQ:SQ' 

sin AC sin AD _ sin PR sin PS 
sin CB ' sin DB~sin RQ ' sin SQ ' 

(ABCD)=(PQRS). 

Ez pedig azt jelenti, hogy a gömbfelületen egy pontból az azon át
menő főkörökkel való vetítéskor (illetőleg a főkörökkel való met
széskor) a kettősviszony nem változik. 

PAPPOSZ szerint MENELAOSZ felfedezett egy új görbét is, amelyet 
„paradoxiáhs" görbének nevezett. PAUL TANNERY matematikatör
ténész szerint a paradoxiális görbe azonos azzal a görbével, amelyet 
1692-ben GALILEI tanítványa, VIVIANI kapott a következő feladat 
megoldásául: Egy félgömb alakú kupolából négy egybevágó abla
kot vágjunk ki úgy, hogy a megmaradt gömbfelület „négyzet" le
gyen, azaz olyan négyszög, amelyet négy egybevágó ív határol. 
VIVIANI megoldása szerint a félgömbből a megfelelő ablakokat két, 
egymással az egyik alkotójuk mentén érintkező félhenger metszi ki, 
ha ezek átmérője a félgömb sugarával egyenlő, amint ezt a 181. ábra 
szemlélteti. A maradék felület valóban négy egybevágó görbével 
határolt „négyzet". A határoló görbét nevezik paradoxiáhs gör
bének. 

MENELAOSZ munkássága kétségkívül nagyban hozzájárult a trigo
nometria kibontakozásához, és különösen a gömbi trigonometria 
megalapozásában van nagy érdeme. Ő az első matematikus, aki a 
trigonometriát önálló matematikai ágként kezelte. Az ókorban 
azonban a trigonometria fejlődésére a legnagyobb hatást PTOLE-
MAIOSZ műve, a máris sokat emlegetett Almageszt gyakorolta. 

vagy: 

azaz 

Végül is: 
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PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ (i. sz. 100 körül-170 táján) 

Görög csillagász, matematikus és geográfus. Életéről alig tudunk 
valamit. Alexandriában működött, neve megtévesztő, mert nem az 
uralkodó Ptolemaiosz családjából származott, hanem egy olyan fa
luból, amelyet a királyi család valamelyik tagjáról neveztek el. Va
lószínű, hogy Ptolemaisz Hermeiuról van szó, amelynek romjai 
Mensich mellett porladoznak. Születési évét sem tudjuk. Talán 100 
körül látta meg a napvilágot. Halálának éve is csak annak alapján 
becsülhető, hogy egyesek szerint 78 éves korában halt meg. Az biz
tos, hogy 127 és 155 között Alexandriában csillagászati megfigye- Ptolemaiosz Klaudiosz 
léseket végzett. SZUIDASZ, a 960 körül élt görög lexikoníró szerint, 
aki még meríthetett ma már nem létező forrásokból, MARCUS 
AURELIUS uralkodása idején, tehát 161 és 180 között PTOLEMAIOSZ 
még élt. 

Hírnevét a már többször idézett, nagy, 13 kötetes, összefoglaló 
csillagászati és matematikai művének köszönheti. Ennek eredeti 
címe: Megalé szüntaxisz tesz asztronomiasz vagy - mint PTOLE
MAIOSZ maga, is nevezte - Mathematiké szüntaxisz. Az első magya
rul azt jelenti, hogy „A csillagászat nagy összefoglalása", a rövi
debbnek a jelentése pedig „Matematikai összefoglalás". Valószínű
leg azért látták el a „megiszté" (legnagyobb) jelzővel, hogy megkü
lönböztessék ARISZTARKHOSZ kisebb terjedelmű, de hasonló tárgyú 
művétől. Az idők múltával aztán a művet már csak Megiszté 
szüntaxisz néven emlegették, még később csupán Megiszté néven. 
A IX. századi arab fordító a megiszté szót kissé elferdítette, és az 
arab „al" névelővel látta el. így lett végül is a nagy csillagászati mű 
címe Almageszt. Ezzel a címmel, arab fordításban maradt ránk. 
1175-ben a cremonai GHERARDO lefordította latin nyelvre. így ter
jedt el Európában, hogy évszázadokra megszabja a csillagászati vi
lágképet. 

PTOLEMAIOSZ nem csupán átvette APOLLÓNIOSZ bolygórendszerét, 
hanem tökéletesítette is. Miért volt erre szükség, és miben állt a vál
toztatás ? PTOLEMAIOSZ előtt, a már továbbfejlesztett Apollóniosz-
féle Naprendszerben (182. ábra) a B bolygó az epiciklusnak neve
zett körpályán (e) keringett egyenletesen, miközben az epiciklus C 
középpontja az F Föld körüli körpályán mozgott állandó szögse
bességgel, de ennek a d deferens körnek az O középpontja a Földön 182. ábra 
kívülre esett. Ezen elmélet szerint az epiciklus C középpontjának 
egyenlő idők alatt egyenlő hosszú íveket kellett befutnia. A tapasz
talat viszont azt mutatta, hogy a Föld közelében a C pont gyorsab
ban, a Földtől távol pedig lassabban mozog. Az elméletnek és a 
megfigyelésnek ezt az eltérését „egyenlítette" ki PTOLEMAIOSZ azzal, 
hogy bevezette az ún. kiegyenlítő pont fogalmát. Az E kiegyenlítő 
pont a DG átmérőn úgy helyezkedik el, hogy teljesüljön az OE= OF 
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egyenló'ség. Az E kiegyenlítő pont egy képzeletbeli, tetszőleges su
garú k körnek a középpontja. PTOLEMAIOSZ ennek segítségével a kö
vetkező módosítást tette: A B bolygó epiciklusának C középpontja 
a í/deferens körön mozog Ugyan, de ez a körmozgás nem az O pont
ból nézve egyenletes, hanem az E kiegyenlítő pontból. Az epiciklus 
C centrumának a mozgását tehát úgy kapjuk meg, hogy a k körön 
állandó szögsebességgel keringő (képzeletbeli) pont mozgását az E 
pontból rávetítjük a deferens körre. Az O középpontú deferensen 
mozgó C pont tehát csak az E pontból nézve mozog állandó szög
sebességgel. A Földről nézve azonban a Földhöz közeli pályarészen 
a C-hez tartozó rádiuszvektor ugyanannyi idő alatt nagyobb szög
tartományt súrol, mint a Földtó'l távol. - Igen természetes, ha az 
utolsó mondat nyomán eszünkbe jut KEPLER 2. törvénye, sőt a 
182. ábra láttán a d és a k körök egyesítésének a gondolata is, azaz 
KEPLER 1. törvénye. 

Ez a módosított, tehát ptolemaioszi bolygómozgás bizony már 
csak nagy erőfeszítéssel tudja betartani PLATÓN előírását, hogy ti. a 
bolygó csak egyenletes körmozgással mozoghat, illetve olyan moz
gással, amely egyenletes körmozgásokból összetehető. Éppen ez az 
erőltetettség szúrt szemet KoPERNiKüsznak, aki a platóni bolygó
mozgási axióma megsértését látta PTOLEMAIOSZ kiegyenlítő pont
jának bevezetésében. PTOLEMAIOSZ új elméletének tehát kettős hasz
na volt. Az egyik az, hogy évszázadokra jól használható, azaz az 
észlelésekkel összeegyeztethető elméletet adott, a másik pedig az, 
hogy KOPERNIKUSZ gondolatait elindította abba az irányba, amely 
a heliocentrikus Naprendszer jóval egyszerűbb elméletéhez vezetett. 
E téma befejezéseként felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a ptole
maioszi bolygórendszer már alig is felel meg a geocentrikus világ-
szerhléletnek, hiszen szerinte a bolygók már egyáltalában nem a 
Föld-középpontú pályán keringenek, hanem a „valóságban" olyan 
epiciklusokon, amelyek középpontja sem a Föld körül kering, ha
nem a pálya alakját tekintve az O pont, a szögsebességre nézve pedig 
az E pont körül. PTOLEMAIOSZ „geocentrikus" bolygóelméletében 
beszélhetünk tehát többféle középpontról, de ezek egyike sem a 
Föld. 

Matematikai szempontból az Almageszt főleg azért fontos, 
mert megtaláljuk benne a húrtáblázat-készítésnek azt a módszerét, 
amely valószínűleg még HiPPARKHOSztól ered, és amely a trigono
metria fejlődésében és alkalmazási lehetőségében óriási lépést jelen
tett. Az Almagesztben leírt húrszámítás főként az ún. „Ptole-
maiosz-tételen" alapszik. E tétel azt mondja ki, hogy az ABCD húr
négyszögben a szemben fekvő oldalak szorzatának összege egyen
lő az átlók szorzatával (183. ábra), vagyis 

AB • DC+BC- AD=AC- BD. 
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A bizonyításhoz rajzoljuk meg a BE szakaszt úgy, hogy az ABE 
szög egyenlő legyen a DBC szöggel, és vegyük észre, hogy az AEB 
háromszög hasonló a DBC háromszöghöz, tehát: 

AB BD vagyis AB- DC=AE- BD. 
AE DC 

Ugyanígy az ECB és ADB hasonló háromszögekből: 

BCBD 
EC~AD' 

A két egyenlőség összege: 

azaz BC- AD=EC • BD. 

AB-DC+BC- AD=AE- BD+EC- BD=BD(AE+EC), 

tehát valóban: 

AB- DC+BC- AD=AC- BD. 

írjuk fel most PTOLEMAIOSZ tételét arra a különleges esetre (184. 
ábra), amelynél a BD átló éppen a kör átmérője: 2r. Használjuk a 
mai trigonometriai jelöléseket, tehát legyen a COD szög=2a és a 
DOA szög=2/?. Most a 

BD- AC=AB- DC+BC- AD 

egyenletben fejezzünk ki minden mennyiséget az r, az a és a /3 se
gítségével. Ekkor: 

BD=2r, AC=2r- sin(a+/3), AB=2r- sin(90°-/3), 

C£>=2r-sina, BC=2r- sin (90°-a), és AD=2r- sin/3. 

A behelyettesítés és a 4/^-tel való egyszerűsítés után: 

sin(oc+/3)=sina- sin(90°-/3)+sin (90°-<x)- sin/3, 
vagy : 

sin(a+/3)=sina- cos/3+cosa- sin/3. 

Amint látjuk, tétele segítségével PTOLEMAIOSZ meg tudta határozni 
az (a+/3) szög húrját, azaz szinuszát, az a és a /3 szögeknek, vala
mint azok pótszögeinek a húrjával. 

Tekintsük most a tételnek azt a speciális esetét, amelynél a húr
négyszög egyik oldala, például az AD oldal, a kör átmérője (185. 
ábra). Most a BOZ) szöget jelöljük 2a-val és a COD szöget 2/3-val. 
Ismét fejezzünk ki az 

184. ábra 

AD- BC+AB- DC=BD- AC 185. ábra 
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egyenletben minden húrt az r, az a, a /? és ezek pótszögeinek a húr
jával, illetve szinuszával. Tehát: 

AD=2r, BC=2r-sin(«-/3), ^J3=2r- sin(90°-a), 

DC=2r- sin/?, B2>=2r-sina és v!C=2r-sin(90°-/3). 

A behelyettesítés és a 4/^-tel való egyszerűsítés után: 

sin («-/?)=sin a- sin (90°-/?)-sin (90°-a)- sin/?, 

vagy 
sin (a—/3)=sina- cos /?— cos a • sin /?. 

A Milói Vénusz (i. e. 400) 

PTOLEMAIOSZ rendelkezett még a félszögek szinuszának a „kép
letével" is. Ezt a következőképpen nyerte: Az AD átmérőjű körben 

a BC=CD (186. ábra). Mérjük fel az AD átmérőre az AB=AE 
szakaszt, és állítsunk a C pontból merőlegest ED-re. Ekkor FD= 
=EF, mert EDC egyenlő szárú háromszög. A rajz szerint: 

FD=^(2r-AE)=^(2r-AB). 

Az ADC derékszögű háromszögből: DC2=FD• AD=r(2r-AB). 
Ha most a BOD szöget 2a-val jelöljük, akkor: 

186. ábra 

DC=2r-sin = és AB=2r • sin (90°-a)=2r • cosa. 

így a DC2 kifejezés a mai alakban :* 

. ,<x 1 —cosa 

Ugyancsak a táblázat céljait szolgálta, hogy PTOLEMAIOSZ a 720 ol
dalú szabályos sokszög segítségével nagyon jó közelítéssel meghatá
rozta a 0,5° középponti szöghöz tartozó húr hosszát. Ezzel közelítő-

377 
leg a n nagyságát is megadta, amely szerint n ^jzz • Ez az érték 
tizedes tört alakban: 3,141 666.. . 

PTOLEMAIOSZ tehát, rendelkezve a szögösszeg, a szögkülönbség és 
a félszög húrjainak kiszámítására alkalmas formulákkal, valamint 
a 0,5° húrjainak meglehetősen pontos értékével, olyan táblázatot 
állított össze, amelyben 0,5° szögnövekedésekkel 0°-tól 180°-ig 
meg lehetett találni a szögekhez tartozó húrértékeket. Az Alma
geszt I. könyvének nagy részét ez a táblázat töltötte ki, amely a 
csillagászoknak nélkülözhetetlen segédeszköze lett, több mint egy 
évezredig. PTOLEMAIOSZ a teljes szöget 360 egyenlő részre osztotta, 
tehát szögmértékegységül fokokat használt. A babiloni 60-as szám-
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rendszer mintájára a fokot 60 első percre, és az első szögpercet 
60 szögmásodpercre osztotta. Az Almageszt többi, 12 könyvében 
részletes ismertetését találjuk a geocentrikus Naprendszernek, ame
lyet APOLLÓNIOSZ alapozott meg, HIPPARKHOSZ fejlesztett tovább, 
és hosszú évszázadokra maradandóan tökéletesített PTOLEMAIOSZ. 
A nagy csillagász foglalkozott az euklideszi 5. posztulátum bizonyí
tásával is. 

Az Almageszten kívül írt PTOLEMAIOSZ még egy másik alapvető 
művet is, a Geographiát, teljes címén Geographiké hüphégésziszt 
(Geográfiai útmutató), amely sokáig olyan bibliája volt a geográ
fusoknak, mint az Almageszt a csillagászoknak. Ebben bevezette, 
illetve HiPPARKHOSztól átvette a földrajzi szélesség és hosszúság fo
galmát. E lényegében Földhöz rögzített koordináta-rendszerben 
meghatározta mintegy 8000 város, folyó és más földrajzi objektum 
helyét. Ismerte a térképkészítésnek azt a módszerét, amely a 3, 
egymásra merőleges síkra, vagyis egy térbeli derékszögű koordiná
ta-rendszer síkjaira való leképezést alkalmazta. Korábban már em
lítettük, hogy PTOLEMAIOSZ nem ERATOSZTHENÉSZ fokmérési ered
ményét, hanem PoszEiDÓNioszét fogadta el, és ezért távolságadatai 
igen pontatlanok. Az akkor ismert Eurázsia kiterjedését több mint 
180°-nak vette a valódi kb. 130° helyett, és ez különösen a hajósok 
szemléletét hamisította meg. Ezért gondolta KOLUMBUSZ is, hogy a 
tengeren nyugatnak indulva, hamar el fogja érni Indiát. Ebben a 
reményében - mint tudjuk - alaposan csalódott. PTOLEMAIOSZ mű
vében kétféle térképészeti projekciós eljárást írt le. Az egyiket, a 
Hipparkhosz-félét, már említettük. A másik a sztereografikus pro
jekció. Ennél a gömbfelület pontjait a gömb egy rögzített pontjából 
- a pólusból - vetítjük egy síkra. PTOLEMAIOSZ vetítési pontnak a 
Föld északi pólusát választotta, a vetület síkjának pedig az egyen
lítő síkját. Erről a transzformációról tudta, hogy a póluson átmenő 
kört egyenesbe viszi át, a többi kör képe pedig iámét kör. Azzal is 
tisztában volt, hogy ez a projekció konform, azaz szögtartó. Magát 
a sztereografikus projekciót nem PTOLEMAIOSZ, hanem APOLLÓ
NIOSZ fedezte fel, de térképészeti alkalmazása PTOLEMAIOSZ nevé
hez kapcsolódik. Módszerét több mint ezer évig használták. 

Fizikai tárgyú művei közül említésre méltó az Optika, amelyben 
a látás fizikájával, a geometriai optikával, ezen belül főleg a fény
töréssel foglalkozott. Korát megelőzve ügyes fénytörési kísérleteket 
végzett egy olyasféle eszközzel, amelyet ma fénytani korongnak szo
kás nevezni. Kísérleteiből azonban azt a helytelen következtetést 
vonta le, hogy a törési szög arányos a beesési szöggel. 

A Tetrabiiblosz (Négy könyv) című munkájában a csillagjóslás 
„tudományát* ismertette. Érdekes párhuzamot vonni a Tetrabiiblosz 
és az Almageszt matematikája között. A magas színvonalú Alma
geszt követi az ARKHIMÉDÉSZ és APOLLÓNIOSZ által kicsiszolt ma-
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gas színvonalú matematikai módszereket, a Tetrabüblosz pedig, ez a 
minden sorában babiloni hatásról tanúskodó csillagjóslástan, ma
tematikájában is visszaesik a babiloni számítástechnikára, megelé
gedve a közelítő értékekkel. 

PTOLEMAIOSZ írt még könyvet az időjárásról, a napóráról, a zené
ről, és összeállította a királyok névjegyzékét NABONASSZARtól 
ANTONIUS Piusig. A görög ókor e legnagyobb csillagásza volt az 
utolsó nagy görög matematikus, aki - szinte püthagoreusi felfogás
ban - együtt művelte a geometriát, a számok tudományát, a csilla
gászatot és a zenét, ő tette fel a koronát APOLLÓNIOSZ csillagászati, 
HIPPARKHOSZ trigonometriai és ERATOSZTHENESZ geográfiai ered
ményeire. 

A GÖRÖG MATEMATIKA HANYATLÓ KORA 

A GÖRÖG HÉTKÖZNAPOK MATEMATIKÁJA 

Amióta PüTHAGORASZtól elindulva kezdtünk magunknak képet al
kotni a görög matematikáról, azóta mindig a legkimagaslóbb alko
tásokhoz látogattunk el. Úgy jártunk, mint a hegygerincen kapasz
kodó turista, aki mind magasabb és magasabb csúcsokra jut. Köz
ben, fáradozásának jutalmául, csodálatos, csillogó kristályokat, 
talán ritka virágokat is talál, de biztosan szép kilátásban gyönyör
ködhet, viszont a mélyen alatta húzódó hegylábat már homály fedi. 
Az élet azonban mégiscsak a völgyben zajlik. A szédítő magasla
tokról előbb-utóbb le kell szállnia, és észre kell vennie, hogy a he
gyek közti réteken, ha nem is a magasságok ritka virágai nyílnak, 
de színes tarkaságban pompáznak a mezők, sőt tudomásul kell 
vennie, hogy hazavivő útján hatalmas táblákban tenyésznek az 
igénytelen külsejű, de az életet tápláló haszonnövények. 

Túlzás lenne azt állítanunk, hogy az ógörög matematika eddig 
megismert eredményeire az akkori mindennapi életnek szüksége 
lett volna, de azért a hétköznapok sem szűkölködtek megoldásra 
váró matematikai problémákban. Ezt az igényt párhuzamosan a 
minden csodálatunkat megérdemlő, felfelé ívelő fejlődéssel szintén 
ki kellett elégíteni. Meg is voltak minden kornak a számolómeste
rei, akik számoltak és számolni tanítottak élőszóval vagy írásban. 
E szerényen munkálkodók nevei, művei nemigen maradtak fenn. 
A matematikatörténet aligha fog emlékezni 100-200 év múltán egy 
mai képletgyűjteményre, hiszen még a nagy vívmányok közül is 
csak a legnagyobbakat tarthatja számon, azokat, amelyek valami
lyen módon a fejlődés fontos láncszemeivé lettek. Nem szabad 
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azonban lebecsülnünk a mindennapok munkásait sem, akik a ma
guk korában és helyén előmozdították a gyakorlati matematikai 
ismeretek terjesztését. Róluk emlékezünk, amikor ismertetjük az 

AZ ALEXANDRIAI HÉRÓN (I. század) 

munkásságát. Mérnök volt, feltaláló és gyakorlati matematikus. 
Biztosra vehetjük, hogy Alexandriában élt és dolgozott, de műkö
désének éveit is csak bizonytalanul határolhatjuk körül. Az 1814-
ben megtalált Dioptra című művében leírt egy napfogyatkozást, 
amelyet egyszerre figyeltek meg Alexandriában és Rómában. Min
den valószínűség szerint ez az égi jelenség i. sz. 62-ben folyt le, te
hát a szóban forgó HÉRÓN - a tudománytörténet mintegy 21 Hérón 
nevű tudóst tart nyilván - az I. században, NERO idejében élhetett. 
A két városban egyszerre észlelhető napfogyatkozást felhasználta 
arra, hogy kiszámítsa az Alexandria és Róma közötti időeltoló
dást. A Dioptra általában a földmérés módszereit és eszközeit is
merteti. A „dioptra" szó is egy földmérő eszköz neve. Ugyancsak 
mérnöki könyvnek minősíthető a Pneumatika, amelynek tárgya az 
általa szerkesztett, lég- vagy gőznyomáson alapuló készülékek és 
szerkezetek leírása (gőzkürt, templomajtónyitó, éneklő madár, 
Hérón-labda, „gőzgép", vízóra stb.). A töredékeiben fennmaradt 
Mekhanika az egyszerű gépeknek (emelő, lejtő, ék, csavar, kötél) 
matematikai leírását adja. A Katoptrika című fénytani munkájában 
kimutatta, hogy az A pontból a t tükörre beeső fénysugár, amely 
visszaverődés után a B ponton megy át, mindig olyan ATB utat fut 
be, amely az összes elképzelhető ARB utak között a legrövidebb 
(187. ábra). A fénytan törvénye szerint az egyíves a szögek egyen
lők. Ekkor valóban az ATB út kisebb, mint a tetszőleges R pont
hoz tartozó ARB út. Legyen ugyanis B-nek a f-re vonatkozó tükör
képe B'. Ekkor írhatjuk, hogy: 

ATB=ATB'^AR+RB'=AR+RB=ARB. 

Sokáig úgy tudtuk, hogy HÉRÓNnak nem volt kimondottan ma
tematikai tárgyú könyve. 1896-ban azonban előkerült Konstanti
nápolyban a Metrika című könyvének egy 1100-ban készült kéz
iratos másolata, amely nem tudományos igényű munka. Szerzője 
nem is annak szánta, hanem inkább gyakorlati tankönyvnek. A ma
ga korában olyan lehetett a szerepe, mint a ma is sokszor használa
tos, feladatgyűjteménnyel összekapcsolt képlettáraknak. Nem új 
felfedezésekkel akarja meglepni az olvasót, hanem azt kíván
ja, hogy fáradságos munkával gyakorolja, sulykolja be a szá
mítási eljárásokat. Ezért aztán nagyon hasonlít a régi egyiptomi 
és babiloni számítási receptekhez. Hasonló célú és színvonalú a 
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Geometrika című munkája is. Ebben bukkan fel a matematikatör
ténet folyamán írásban először az a, b, c oldalú háromszög terüle
tének kiszámítására szolgáló, a középiskolából ismert „Hérón-
képlet", amely szerint a háromszög t területe: 

f= is(s—a)(s—b%s—c), ahol s= — x — . 

Az arab AL-BÍRÚNI (973-1048) A húrok könyvében azt írja, hogy 
az idézett képletet már ARKHIMÉDÉSZ is használta. Ha így is van, 
a pillanatnyilag ismert első írásbeli közlés érdeme akkor is HÉRŐNé. 
Nem kell soká kutatnunk, hogy könyvében hibákra, illetve hiányos
ságokra találjunk. Jellemzésül kísérjük figyelemmel egyik példa-
ját: 

Egy derékszögű háromszög területének és kerületének összege 
280. Mekkorák a háromszög oldalai? A megoldási utasításban 
HÉRÓN a t=rs területképletet használja, ahol r a háromszögbe ír
ható kör sugara, s pedig a háromszög félkerülete. A feladatot tar
talmazó egyenletet ma így írnánk fel: 

rs+2s=280. 

HÉRÓN megoldása szerint: 5(r+2)=280, és mivel 280=35- 8, 
azért r=6 és 5=35. A háromszög területe tehát: ro=210. Mivel a 
háromszög derékszögű, azért (a 755. ábra segítségével) az átfogó: 
c=s—r=29, és a két befogó összege: a+b=s+r—41. Végül Ö = 2 0 
és b=21. 

E feladatban HÉRÓN gátlás nélkül hozzáadja a háromszög terü
letét a kerületéhez, tehát területhez bosszúságot. Nem jut eszébe az 
sem, hogy 280-nak esetleg más szorzatra bontása is lehetséges, még 
akkor is, ha csak egész megoldásokra szorítkozunk. Szóval hibá
kat találhatunk, de erényeket is. 

HÉRÓN a Metrikát definíciókkal kezdi. Ezekben főleg EUKLEI-
DÉszhez alkalmazkodik, de akadnak meglepetések is. Ilyen például 
a „mennyiség" meghatározása: Mennyiség az, amit végtelenül meg 
lehet nagyobbítani és végtelen kis részekre lehet osztani. A mennyi
ség fajtái: a szakasz, a terület és a test. Persze a fogalmazásba 
most is beleköthetnénk, de ez a nem egészen kifogástalan definíció 
tartalmaz valami újat vagy legalábbis mást a tudós matematikusok 
számfogalmához képest. A meghatározás ugyanis számnak tekinti 
a törtet, sőt az irracionális számot is. HÉRÓN nem csinál problémát 
az irracionalitásból, illetve az összemérhetetlenségből. Erre jó az 
a példa, amelyben éppen a Hérón-képlet alkalmazását mutatja be: 

Legyen egy háromszög oldalainak a mérőszáma rendre: a= 7, 
5=8, c=9. Mekkora a területe? A megoldás végső lépéseként 
- s= 12 lévén - a /720-at kell kiszámítani. HÉRÓN tudja, hogy 
/720 nem fejezhető ki racionális számmal, ezért azt mondja, hogy 
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számítsuk ki a ^720-at a lehető legkisebb hibával, és erre meg is 
ad egy olyan iterációs módszert, amelyet akár mai számítógépeink 
is használhatnak. Ez pedig a következő: 720-hoz a legközelebbi 
négyzetszám a 729, aminek a négyzetgyöke 27. Osszuk el a 720-at 
27-tel: 

720:27=26? 

2 
Vedd - mondja HÉRÓN receptje - a 27 és a 26 = számtani közepét: 

Í(27+2«?) = 26Í-

( i iy i 
Ez már a 27-nél jobb közelítés, hiszen 26 =+ ~ — 720 -^ • 
Az eljárás nyilván ismételhető, és így a /720 tetszőleges pontos
sággal megközelíthető. HÉRÓN tehát a babiloni vagy egyiptomi szá
molás híve, és mint gyakorlati ember nem is lehet más. Az egyip
tomi hatás megmutatkozik abban is, hogy a ^720 közelítő értékét 

egységtörtekkel fejezi ki: 2 6 + - + - . 

Biztosan igaza van VAN DER WAERDENnek, az ismert matemati
kusnak, amikor az Egy tudomány ébredése című könyvében azt ír
ja, hogy „ . . . a példák és a számítási szabályok történetét bajos 
lenne kikutatni. Az ilyesmit évszázadokon át változatlanul adják 
tovább. Néha hozzájön valami új, amire igazi matematikus jött rá, 
egészen kivételesen még a feltaláló nevét is megemlítik, de ez az át
örökítés többnyire névtelen." Kissé keménynek találom azonban 
a későbbi sorait: „Érdekesek az emberiség nagy gondolatai, nem 
ezeknek a gondolatoknak a felhígulása iskolakönyvekben és fel
adatgyűjteményekben", majd: „ . . . ne sajnálkozzunk- a számtalan 
elveszett, HÉRÓNéhoz hasonlá számtankönyvecskén". Véleményem 
szerint ezek a „számtankönyvecskék" valamely kornak igen jel
lemző emlékei lehetnek, mint ahogy HÉRÓNé is az. Az emberiség 
„nagy gondolatait" mégiscsak ezek a szerény tankönyvek közvetí
tik a „nem tudós" emberekhez, a laikus érdeklődőkhöz, az iparhoz 
és nem utolsósorban a gyermekekhez. A tankönyvek folytonos ja
vításának a követelése - tartalmi, érthetőségi, népszerűsítő, eszté
tikai stb. szempontból - minden korban jogos, de csak azért, mert 
kultúraátadó szerepük, tehát kulturális értékük is elvitathatatlan, 
és a kor képétől elválaszthatatlan. Ilyen szemszögből nézve mégis
csak örülnünk kell, hogy HÉRÓN, ez a nem alkotó matematikus, 
de tehetséges mérnök és feltaláló, aki kiérdemelte a „nagy mecha
nikus" melléknevet, írt gyakorlati matematika-kézikönyvet, és jó, 
hogy ezt mi is megismerhettük. Könyvei nélkül szinte semmit sem 
tudnánk például az ókori földmérés módszereiről. 
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A római-görög világ tudományának kb. 200-tól kezdó'dő szaka
sza két olyan alexandriai matematikust adott, akik még képesek 
voltak jelentős mértékben gazdagítani az ógörög matematikát. 
Ezek egyike DIOPHANTOSZ, a másik pedig PAPPOSZ. 

AZ ALEXANDRIAI DIOPHANTOSZ (III. század) 

Életéró'l csak annyit tudunk, amennyiről egy tréfás rejtvény értesít 
bennünket, az Anthologia Palatinában. Ez ókori görög versek gyűj
teménye, amelyet KONSZTANTINOSZ KEPHALOSZ, a bizánci udvar 
főpapja foglalt egységbe i. sz. 917-ben. A 15 kötetes gyűjtemény 
nevét azért kapta, mert a Pfalzi Fejedelemségben találták meg, 
amelynek latin neve Palatinatus. Az antológia szerint DIOPHAN
TOSZ sírfelirata így szól: 

Vén Diophantoszt rejti e kő. Bár ő maga szunnyad, 
Megtanította a sírt: mondja el élte sorát. 
Évei egyhatodát tölte ki a gyönge gyerekkor, 
Még feleannyi lefolyt, s álla szakálla kinőtt. 
Egyheted eltelt még, és nászágy várta a férfit, 
Elmúlt újra öt év, és fia megszületett. 
Ez feleannyi napig láthatta a fényt idefenn, mint 
Atyja, mivel neki így szabta az isteni sors. 
őt gyászolva a sír felé hajlott agg Diophantosz: 
Négy évvel később ő is elérte a célt. 
Mondd, hány esztendőt élt hát meg gyászban, örömben 
S itta az édes fényt, míg hona lett ez a sír? 

Amennyiben hitelt lehet adni a találós kérdés adatainak, DIOPHAN
TOSZ szép életkort ért meg, 84 éves korában hunyt el. Nevét meg
örökítette az Arithmetika című 13 kötetes könyve, amelyből 6 kö
tet maradt fenn. Ez a mű tárgyköre szerint nem illik a geometriai 
jellegű klasszikus görög matematikai alkotások közé. Módszeré
ben ugyan főként geometriai, de tartalma teljesen az egyenletmeg
oldásra korlátozódik, ami pedig a korábbi görög matematikuso
kat nemigen érdekelte. Hagyták ezt a babiloni és az egyiptomi ma
tematikusoknak. Amint azonban HÉRÓN esetében láttuk, a görög 
geometriával párhuzamosan mindig fellelhető volt a babiloni ma
tematika irányzata is, elsősorban a gyakorlati számításokban. 
DioPHANTOSznál azonban a keleti matematika a felszínre tört, és 
ez új vonás. Úgy hiszem, érdemes megmaradt hat könyvének 189 
feladata közül néhányat szemügyre venni. 

Az első könyvben határozott, a többiben főként határozatlan 
egyenletek megoldásait mutatja be. A mű a maga nemében magas 
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színvonalú, és főleg azért jelentős, mert szakít a geometriai algeb
rával. Nem területátalakításokkal dolgozik, hanem igyekszik for
mailag is algebrai módszereket használni. Távol áll még a mai al
gebrai jelölésrendszertől, de már külön jele van az egyenlőségre, a 
kivonásra, az ismeretlenre, a nevezetlen egységre, különböző hat
ványokra és azok reciprokaira. Az összeadást egymás mellé írás
sal jelölte. Az algebra fejlődésében három korszakot szokás meg
különböztetni. Azt, amelyben algebrai jeleket még nem használtak, 
és az összefüggéseket csupán szavakkal írták le, az algebra „reto
rikus" szakaszának nevezik. A szinkopikus algebra már használt 
rövidítéseket, szimbólumokat is, de még lényeges szerephez jut a 
szóbeli közlés. A szimbolikus algebrában már mindent szimbólu
mokkal fejezünk ki: ismeretleneket, műveleteket, ítéleteket. 

Az elmondottak szerint DIOPHANTOSZ algebrája még az átme
neti jellegű szinkopikus algebrához tartozik. Nagy valószínűséggel 
tételezhetjük fel, hogy az az algebra, amelyet DIOPHANTOSZ Arith-
metikájéban találunk, már egy korábbi fejlődés eredménye, azon
ban a görögországi előzményekről alig maradt fenn írásos emlék. 
Az amerikai Michigan Egyetem 1921 óta őriz egy olyan iratot, 
amely a DIOPHANTOSZ előtti időkből származik. Ebben már elő
fordulnak a DIOPHANTOSZ által használt algebrai jelek. A diophan-
toszi algebra kétségkívül babiloni hatást mutat, de már fejlettebb, 
nemcsak jelölésrendszerében, hanem olyan vonatkozásban is, hogy 
a babiloni matematikusok megelégedtek az egyenlet gyökeinek kö
zelítő értékével, DIOPHANTOSZ azonban már csak pontos megoldást 
fogad el, igaz, hogy csupán pozitív racionális értékeket. Az, hogy 
a törteket is számoknak tekinti, szintén babiloni, illetve egyiptomi 
hatásra vall, egyszersmind szakítást is jelent azzal a görög felfo
gással, hogy csak a természetes szám a szám. 

DIOPHANTOSZ algebrai jelölésrendszere: 

t vagy laog (iszosz)= egyenlő. 
í (a szóvégi sz)= az ismeretlen jele. 

;Í (az előbbi jel kettozve)=az ismeretlen többes száma. Ha 
például az ismeretlennek az 1-tó'l különböző együtthatója 
van: 8x= ; grj, ahol rj= 8. 

fi vagy AáT (a monasz= egység szó kezdőbetűje és indexként 
a második betűje)=a megadott nevezetlen egység jele 
például A/tö= 11, ahol i= 10 és a= 1. 

AY (dünamisz)= az ismeretlen négyzete. Például AY i= 5x2. 
ATY(kübosz)=az ismeretlen köbe.Például:KY(í=2x\ 

AYA (dünamodünamisz= négyzetszer négyzet)=az ismeretlen 
negyedik hatványa. Például: AYAy= 3x4. 

zJZsTY (dünamokübosz= négyzetszer köb)=az ismeretlen ötödik 
hatványa. Például: AKY 5=4x5. 
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KYK (kübokübosz= köbször köb)=az ismeretlen hatodik hat
ványa. Például: KYKe= Sx6. 

dt = a kivonás jele. 

Ezekkel a jelekkel például a 

4*3 + 3x2 - 2x + 12 = 25 

így írható le: 
KY 8 AYy& cc/S íktfi il&xe. 

Az Arithmetika első könyve a „tiszteletre méltó DIONÜSZIOSZ"-
nak való ajánlás után a fenti jelrendszer bevezetésével kezdődik. 
(DIONÜSZIOSZ valószínűleg Alexandria egyik püspöke volt.) A je
lölések ismertetését az „El volt fogadva, hogy. . . " kezdetű mon
dat vezeti be. Erről szintén arra lehet következtetni, hogy az ismer
tetett jeleket már DIOPHANTOSZ előtt is használták. 

Az első könyv olyan feladatokat tartalmaz, amelyek az 

ax=b vagy az ax1—b 

alakú határozott egyenletekre vezetnek. E kötetben DIOPHANTOSZ 
jelzi, hogy tárgyalni fog olyan másodfokú egyenleteket, amelyek 

ax2+bx=c, 

ax2+c=bx 
és 

bx+c=ax2 

alakúak. (A negatív számok ismerete nélkül a felsorolt egyenletek 
mind más-más típusúak, egymástól különböző megoldási eljárá
sokkal.) Ezekkel azonban valószínűleg könyvének elveszett részé
ben foglalkozott. 

A második könyv 9. feladata a következő: Egy adott számot, 
amely két négyzetnek az összege, bontsunk fel két másik négyzet 
összegére! DIOPHANTOSZ megoldásul a következő gondolatmene
tet közli: 

Legyen az adott szám 13, amely 2-nek és 3-nak a négyzetösszege. 
A keresendő két négyzet közül az egyiknek az oldala (alapja) le
gyen x+2, és a másiké x valamely többszörösénél 3-mal kevesebb, 
például: 2x—3. Ekkor az egyik négyzet: x2+4x+4, a másik pe
dig: 4 x 2 - 1 2 ^ + 9 . E kettő összege: 5 x 2 - 8 x + 1 3 . Ennek kell 13-
mal egyenlőnek lennie, tehát: 

5x 2 -8;c+13=13, 

vagy 

5 x 2 + 8 * = 0 , 
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A római Pantheon (II. sz.) 

ahonnan 
X=5-

(A 0 megoldást nem vette figyelembe.) A keresett két alap tehát: 

x+2=~ és 2 x - 3 = ^ . 

324 1 
Négyzetük összege valóban: -~v-+ ~r = 13. 

DIOPHANTOSZ az ismeretlenek jelölésénél arra vigyázott, hogy 
a feladat megoldását szolgáltató másodfokú egyenlet konstans 
tagja zérus legyen, és hogy a megoldások között negatív szám ne 
forduljon elő, hiszen ő a negatív számot még nem ismerte. Egy má
sik lehetséges megoldást adott volna például, ha az egyik alapot 

7 
(x+2)-nek és a másikat (3x—3)-nak választjuk. Ekkor x 

A VA* A • 2 8 9 A 3 6 
és a két négyzet -^ és ^. 

5 ' 
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Tanulságos ennek a kötetnek a 20. feladata i s : Keresendő két 
olyan szám, amelyek egyikének a négyzete a másik számmal meg
növelve ismét négyzetszámot ad. Most DIOPHANTOSZ az egyik szá
mot x-szel jelölte, és a másikat (2x+ l)-gyel. Ez utóbbinak a négy
zetét növelte az elsővel: 4x2+5x+í. Ennek ismét négyzetnek kell 
lennie, és ennek a négyzetnek az oldalát (2x— 2)-vel jelölte, tehát: 

4 J C 2 + 5 X + 1 = 4 X 2 - 8 X + 4 , 

ahonnan: 
3 

X = I 3 -
„ , , , , 19 192 3 4 0 0 (20y 
Ekkor 2x+í=B, é s valóban: w + - = - - = ^ . 

A két példa nyomán észrevehetjük, hogy DIOPHANTOSZ abban 
az esetben, amelyben az ismeretlennek egynél több feltételt kell ki
elégítenie, úgy választja meg az ismeretlen mennyiségeket, hogy 
egy kivételével minden féltétel teljesüljön. Ekkor az utolsó feltétel 
szolgáltatja az egyenletet. Az egyenlet felállítása előtt még szám
talan megoldási lehetőség nyílik, de az egyenlet már csak egyetlen 
megoldást ad. Más megoldást nyerhetünk, ha az egyenlet felírása 
előtt az ismeretlen mennyiségeket más, de olyan algebrai kifejezé
sekkel azonosítjuk, amelyek az összes követelményt kielégítik, az 
utolsó kivételével. A másodfokú egyenlet esetén az ismeretlenek 
megválasztásával DIOPHANTOSZ úgy ügyeskedik, hogy kiessék vagy 
az egyenlet konstans tagja - mint az első példánkban -, vagy pedig 
a négyzetes tag - mint a második példában. így mindig racionális 
megoldáshoz jut. 

A két ismertetett példa szemlélteti, hogy DIOPHANTOSZ nem adja 
meg a határozatlan egyenletek elméletét, még a legegyszerűbb ese
tekben sem, de olykor bámulatos ügyességgel talál egyedi, célra
vezető megoldási módszereket. 

A negyedik könyv 31. feladatát DIOPHANTOSZ az egyiptomi és a 
babiloni feladatoknál már látott és a későbbi időkben is kedvelt 
„regula falsi" (a hamisság szabálya=a hamis feltevés szabálya) 
módszerével oldja meg. Ennek a lényege az, hogy az ismeretlent 
olyan számnak választja, amely a feltételek egy részének megfelel, 
azután pedig megvizsgálja, hogyan kell a választott számot úgy 
megváltoztatni, hogy a többi követelmény is teljesüljön. A módszer 
tehát a próbálgatásnak egy ügyes formája. Ahhoz, hogy a jelzett 
feladat megoldásának gondolatmenetét megérthessük, tudnunk 
kell, hogy DIOPHANTOSZ ismerte az 

ax2=2bx+c 

alakú egyenlet megoldási eljárását (képletét), tehát hogy az egyen
let együtthatóiból a megoldás az 
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b+Yb2+ac x= :  

a 

képlet előírásainak megfelelő módon nyerhető. Tudta még azt is, 
hogy racionális megoldást csak akkor remélhet, ha IP+ac racio
nális szám négyzete. Ezek után lássuk magát a feladatot: 

Bontsuk az egységet két részre, és adjunk mindegyikhez egy-egy 
adott számot - például 3-at és 5-öt -, hogy a szorzatuk négyzet le
gyen. 

Jelöljük az egyik részt x-szel, akkor a másik: 1 — x. Az elsőhöz 
adjuk a 3-at, a másodikhoz az 5-öt: x+3 és 6—x. Ezek szorzata: 
3x+l8—x2. Ennek négyzetnek kell lennie. Most jön a találgatási 
rész: Legyen ez a négyzet 4xz. Ekkor tehát: 

3x+18-x 2=4;t 2, 
vagy 

3x+18=5x2. 

DIOPHANTOSZ - tudván, hogy racionális megoldást csak úgy kap, 
ha b2+ac racionális számnak a négyzete, így okoskodik: A 4x2 

megválasztásánál a 4 együttható nem helyes érték, mert így az 
egyenletben a 4x2-hez hozzáadódik még lx2, és ekkor az 5 együtt
hatóval már nem lehet teljesíteni azt a feltételt, hogy a 

fc2+űc=íí2+(4+l). 18 

racionális szám négyzete legyen. A 4 helyett tehát egy olyan négy
zetet szükséges választani - jelöljük ezt j^-tel -, hogy 

Í312 9 81 
l | +0> 2 +l)-18=^t-18j ; 2 +18=18j 2 +^, 

vagy ami ugyanaz, ennek a négyszerese: 72y2+81 racionális szám 
négyzete legyen. Ezt a négyzetet DIOPHANTOSZ (8j+9)2-nek vá
lasztja, hogy a felállítandó másodfokú egyenletben a konstans tag 
kiessék. így: 

72y2+ 81 = 64y2+ 144y+81, 
ahonnan 

7=18. 

Ahhoz tehát, hogy az eredeti, x ismeretlenű egyenletnek racio
nális megoldása legyen, az kell, hogy a 4 helyett a 182=324-et vá
lasszuk. Ekkor 

3x+18-x2=324x2 

vagy 
, , 3x+18=325x2, 
és így 

b2+ac -m-
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tehát 
6 

A keresett számok egyike tehát ^, a másik pedig 1 —=^==^. 

Ma már lehetetlen megítélnünk, hogy DIOPHANTOSZ Arithmeti-
fcájában mennyi az eredeti feladat, és mennyit vett át előttünk is
meretlen, elveszett feladatgyűjteményekből. Mindenesetre az ő 
könyve az egyetlen, amelyből képet alkothatunk a görög ókor nem 
geometriai matematika irányzatáról, a korai algebra kialakulásá
nak egy fontos szakaszáról. 

Az Arithtnetika feladatai számos számelméleti tételt rejtenek. Al
gebrai jelrendszerének továbbfejlesztésére sokáig nem akadt vállal
kozó. Az új, célszerű szimbólumok bevezetése csak a reneszánsz 
idején kezdődött (VIÉTE). 

DIOPHANTOSZ írt még egy kisebb jelentőségű könyvet is a sok
szögszámokról a püthagoreusi hagyományok szellemében. 

ALEXANDRIAI PAPPOSZ (i. sz. IV. század) 

A késői alexandriai korszak másik nagy matematikusa PAPPOSZ 
volt. Csillagászattal és geográfiával is foglalkozott. Életéről csak 
egyetlen megbízható évszám tudósít: Megfigyelte és leírta az i. sz. 
320-ban észlelt napfogyatkozást. Eszerint DIOCLETIANUS (uralko
dott 284-305) és NAGY CONSTANTINUS (uralkodott 307-337) idejé
ben élhetett. 

Főként a régebbi görög matematikusok műveit magyarázta és 
egészítette ki. Jelentős kommentárokat írt EUKLEIDÉSZ és PTOLE-
MAIOSZ műveihez. Legfontosabb munkája a Szünagógé (Gyűjte
mény), amelyben nagy szakértelemmel gyűjtötte össze a nagy elő
dök kimagasló eredményeit, ugyanakkor közölte saját felfedezéseit 
is. A Szünagógé eredetileg nyolc kötetből állt, ebből azonban elve
szett az első és a másodiknak az eleje, valószínűleg a görög arit
metika összefoglalása. A harmadik könyvben ismertette a kocka
kettőzés és a szögharmadolás történetét, és maga is adott önálló 
megoldást. A három híres ókori problémáról kimondta, bár bizo
nyítás nélkül, hogy azok csupán körzővel és vonalzóval nem meg
oldható feladatok. A gömbbe írható szabályos testek megszerkesz
tésére új eljárást mutatott. A negyedik könyvben olyan szerkesztési 
feladatokkal foglalkozott, amelyek térgörbékre és felületekre vo
natkoznak. E kötetben több olyan rész található, amely ARKHIMÉ
DÉSZ egyes eredményeinek továbbfejlesztése. Ugyanitt sok érdekes 
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aprósággal is tarkítja a régi művek ismertetését. Ezek közül sza
bad legyen kettőt megemlítenem. Az első igazán könnyen belátható 
a 189. ábra alapján: Az ABD félkör AB átmérőjére emeljünk me
rőlegest egy tetszőleges C belső pontjában: CD. Ez metszi a fél
kört a D pontban. Rajzoljuk meg a D ponthoz tartozó OD suga
rat, és állítsunk erre merőlegest a C pontból. Ekkor igaz, hogy az 
AC és a CB szakaszok számtani közepe OD, mértani közepe CD 
és harmonikus közepe ED. 

A másik pihentető feladat a következő: Illesszünk az ABC há
romszög két oldalához egy-egy paralelogrammát a 190. ábrán lát
ható módon. Szerkesztendő egy olyan paralelogramma, amelynek 
egyik oldala a háromszög harmadik oldala, a területe pedig akko
ra, mint a két másik oldalhoz illesztett paralelogrammáé összesen. 
A megoldás: 

Hosszabbítsuk meg az előre megrajzolt két paralelogrammának 
a DE és a GF oldalát. Ezek találkoznak a H pontban. Húzzunk 
most a HCJ egyenessel párhuzamost az A és a B pontokból. így 
kapjuk az AK és BL párhuzamos szakaszokat, amelyek mindegyi
ke a CH szakasszal egyenlő, tehát AK párhuzamos és egyenlő 
BL-lel, vagyis az ABLK négyszög paralelogramma. A területről 
pedig észrevehetjük, hogy : 

tACFGJ^" fBDEC= ^ACHK^ ^BLHC~ tKLH^~ ^AMK^ ^BLN" lMNC 

és 
tABLK— '^JSC+ ^AMK^ (BLN~ 'MA/C" 

Mivel azonban 
tKLH= lABC> 

azért valóban: 
{ACFG+ lBDEC= ^ABLKi 

és így az ABLK négyszög a kívánalmaknak megfelel. 
Az ötödik könyv a szabályos testekről szól. Ugyanitt ismerteti 

a szerző ZENODÓROSznak (i. e. 180 körül) az izoperimetrikus 
(egyenlő kerületű) alakzatokról írt könyvét. 

Ezt az alkalmat kihasználva, talán érdemes közbevetőleg idézni 
ZENODÓROSZ néhány megállapítását. Ilyenek: 

Két egyenlő kerületű szabályos sokszög közül annak nagyobb a 
területe, amelynek nagyobb az oldalszáma. 

A szabályos sokszög mindig kisebb területű, mint a vele egyenlő 
kerületű kör. 

Az egyenlő kerületű n-oldalú sokszögek között legnagyobb terü
letű a szabályos. 

Mindegyik szabályos test kisebb térfogatú, mint az ugyanolyan 
felületű gömb. 

Az egyenlő kerületű síkidomok közül legnagyobb a kör területe. 
Az egyenlő felszínű testek között legnagyobb térfogatú a gömb. 
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Menekülő férfi gipszbe 
öntött teteme Pompeiből 

Ezekkel és más ilyen jellegű problémákkal már ARKHIMÉDÉSZ is 
foglalkozott. A hasonló feladatokból nőtt ki a variációszámítás. 

A Szünagógé hatodik és a nyolcadik könyvét PAPPOSZ a csilla
gászatnak és a fizikának szentelte. A mű legterjedelmesebb és leg
kiválóbb része a hetedik kötet, amelyben PAPPOSZ számos elveszett 
matematikai írás összefoglalását közölte. Itt találjuk a róla elneve
zett Papposz-féle feladatokat is. Ezek azt kívánják, hogy adott 
egyenest vagy kört adott pontjában érintő olyan kört szerkesszünk, 
amely még más követelményeket is kielégít. Például: Szerkeszten
dő egy adott kört és adott egyenest az egyenes adott pontjában 
érintő kör. Egy másik: Szerkesztendő két adott kört, de az egyiket 
adott pontjában érintő kör. 

A Szünagógé nem csupán részletes áttekintést ad szinte az egész 
görög matematikáról, és nemcsak önálló eredményeket közöl, ha-
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nem számos kidolgozásra érdemes problémát, ötletet vet fel. Ezek 
a késó'bbi matematikusokra (DESCARTES, FERMAT) ösztönző' hatás
sal voltak. Ösztönzőnek bizonyult a híres Papposz-tétel is, amely 
a projektív geometria megalapozásában jutott fontos szerephez. 
A tétel így hangzik: 

Két egyenes egyikén (a) vegyünk fel tetszőlegesen három pontot, 
A-t, B-t és C-t (191. ábra). Tűzzünk ki a b egyenesen is három pon
tot, ezek: Ax, Bx és Cx. Rajzoljuk meg az ABU BAX, BCX, CBX, 
CA{ és ACX egyeneseket. Ekkor az ABX és BAX metszéspontja, a 
BCX és CBX egyenesek közös pontja és a CAX és ACX találkozási 
pontja egyazon egyenesre illeszkedik. A tétel bizonyításánál elté
rünk PAPPOSZ eredeti gondolatmenetétől (lásd VAN DER WAERDEN : 
Egy tudomány ébredése, 458-463. oldal). 

Az igazolást úgy végezzük el, hogy kissé bepillanthassunk a pro
jektív geometriába, a geometriának abba az ágába, amelynek meg
születésében e tétel közrejátszott. A projektív geometria neve is jel
zi, hogy alapművelete a projiciálás, vagyis a vetítés. A geometriai 
alakzatoknak azokkal a tulajdonságaival foglalkozik, amelyek a 
vetítésnél nem változnak. Egy ilyen tulajdonságot már megismer
tünk a Menelaosz-tételnél, a 258-259. oldalon. Láttuk, hogy vala
mely sugárnégyesnek a kettősviszonya vagy valamely egyenes pont
négyesének a kettősviszonya vetítéssel, illetve egyenessel való met
széssel nem változik. 

Legyen g és fa sík két, egymást metsző egyenese, valamint S egy 
rajtuk kívüli pont (192. ábra). Vetítsük a g egyenes A, B,C,D, . . . 
pontjait az S pontból az/egyenesre. Az/egyenes megfelelő pont
jai rendre: Ax, Bx, Cx, Dx, ... Azt mondjuk, hogy a két egyenes 
pontjai perspektív kapcsolatban vannak. Az S pontból való vetítés 
a g és az/egyenes pontjai között kölcsönös és egyértelmű kapcso
latot létesített. Az S vetítési pontot a perspektivitás centrumának, 
a g és/egyeneseket a perspektivitás tartóinak nevezzük. Azt, hogy 
a g egyenes A, B,C,D, . . . pontjainak perspektív képei az/egye
nesen rendre az Ax, Bx, C„ Dx, ... pontok, úgy szokás jelölni, 
hogy: 

A,B,C,D, ..., -£ AXBXCXDX... 

vagy rövidebben, a tartóegyenesek segítségével: g —f. Ez a szim

bólum tehát azt jelenti, hogy az / egyenes a g egyenesnek pers

pektív képe az S centrumra nézve. 
A g és az/egyenesek metszéspontja (Q) a perspektivitás kettős 

pontja, azaz olyan, amely önmagának képe. A kettős pont létezé
se a perspektivitás transzformáció jellemző tulajdonsága. Mond
hatjuk tehát, hogy egy egyenes pontjainak valamely másik egye-
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nesre való olyan projektív leképezése, amely egy pontot önmagába 
visz át: perspektivitás. 

Ha egy alakzatot egymás után többször alávetjük a perspektivi
tás transzformációjának, akkor ezen transzformációk együttesét 
általános projektivitásnak hívjuk. Részletesebben: Vetítsük az a 
egyenes pontjait az S pontból az a, egyenesre, majd az így nyert 
pontokat az 5, centrumból az a2 egyenesre, és így tovább, azaz 
legyen 

S S , S2 
a-Xav aij;a* a2 —a 3 , . . . , 

vagy rövidebben: 

A l A 2 A 3 

Ha most kiválasztunk a szereplő a, av a2, a3, . . . egyenesek közül 
tetszőlegesen kettőt, például ű,-et és a3-at, akkor azt mondjuk, 
hogy az a j és az a3 pontjai egymással projektív viszonyban állnak. 
Ennek jelölése: alAa3. Összefoglalva: 

S S 
H a a - r a j , akkor at -r-a. 

Ha a —a. és Ű T — Ű 2 , akkor aha-,. A ' ' A 2 2 

E vázlatos ismertetés után tűzzünk ki a 193. ábra g és/egyene
sén tetszőlegesen három-három pontot. Legyenek a g ezen pontjai 
A, B és C, az/pontjai pedig Au Uj és Cv Tekintsük .^-et perspek-
tivitási centrumnak, és ebből vetítsük a g egyenes pontjait az 

ABx — m egyenesre, azaz legyen g-~-m. A Q, A, B és C pontok 

képe az m egyenesen rendre: Bt, A, B2 és C2. 
Tekintsük ezután perspektivitási középpontnak C^-et, és ebből 

vetítsük a g egyenes pontjait a CB^n egyenesre, azaz legyen 

g~-n. A Q, A, B és C pontok képe az n egyenesen sorban: 

Bu A3, B3 és C. 
Mivel 

m——g és g—~-n, azért wAn, 
A A 

azaz az m és az n egyenes pontjai egymással projektív kapcsolatban 
vannak. 

Vegyük észre, hogy mind a két perspektivitás a Q pontot a Bx 

pontba vitte át (Q2 és Q3). Ez azt jelenti, hogy az m egyenes Q2 

pontjának az m/\n projektivitásban az n egyenesen a Q3 pont felel 
meg, azaz s.Q2=Qi = Bi pont az mAn projektivitás kettős pontja, 

tehát ez a projektivitás perspektivitás, azaz m — n. Ennek a pers-



GÖRÖGORSZÁG 

pektivitásnak az O centruma megtalálható, ugyanis az m egyenes 
A pontjának az n egyenes A3 pontja felel meg, továbbá az m egye
nes C2 pontjának a képe az n egyenes C pontja. A 192. ábrára ve
tett pillantás meggyőz bennünket arról, hogy a perspektivitás két 
megfelelő pontpárja - például A, Ax és B, Bx - az S centrumot 
már meghatározza. Ugyanígy a 193. ábra m és n egyenesein az 
AA3 és C2C egyenesek kijelölik az O centrumot. Most pedig lássuk 

meg, hogy azm-r-n perspektivitásban B2 és B3 megfelelő pontok. 

Akkor pedig e két pont és a perspektivitás O centruma egyazon 
h egyenesen van. 

Ha tehát &.g és/egymást metsző (vagy párhuzamos) egyenese
ken akárhogyan kijelölünk három-három pontot, a g egyenesen 
az A, B és C, az/egyenesen pedig az Ax, Bx és Cx pontokat, akkor 
az ABX és BAX egyenesek B2 metszéspontja, a BCX és CBX egyene
sek B3 metszéspontja, valamint a CAX és CXA szakaszok O közös 
pontja egy egyenesre esnek. 

Szokás az ABX és BAX egyenesek metszéspontját az ABX- BAX 

szimbólummal jelölni. Azt pedig, hogy például az A, B és C pon
tok a g egyenesen vannak, kapcsos zárójellel jelölik, ilyen módon: 

A A 
h, ahol B g és B, 

C C, 
/. 

A 
B 
C 

E jelölésekkel PAPPOSZ tétele: 

ABr BAX 

» BCX • CBX 

CAX- ACX 

Az ókor görög matematikusai az általuk vizsgált síkgörbéket 
kétféle módon származtatták. Az egyik eljárásnál valamely ismert 
felületet egy síkkal elmetszettek. Ilyen síkmetszetként állították elő 
például a kúpszeleteket. A másik módszer pont mozgásként defi
niálta a görbét. Ekkor rendszerint a két összetevőből eredő harma
dik mozgás pályájaként jelentkezett a vizsgálandó síkgörbe. Erre 
láttunk példát az arkhimédészi spirális, a kvadratrix és a cisszoid 
esetében. APOLLÓNIOSZ Kónika című művének a III. kötetében ta
láljuk az első példát arra, hogy valaki görbét mértani helyként ha
tároz meg, azaz mint közös tulajdonságú pontok összességét. 
APOLLÓNIOSZ büszke volt arra, hogy a kúpszeleteket elsőként de
finiálta mértani helyként, mégpedig a következőképpen: Keressük 
meg az egy síkban fekvő három adott egyeneshez a sík azon P pont
jainak az összességét, amelyekre igaz, hogy P egyik egyenestől 
mért távolságának a négyzete arányos a másik két egyenestől való 
távolságának a szorzatával. 
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Oldjuk meg a feladatot középiskolás módszerekkel. Legyen a 
három egyenes egyenlete: 

y=m1x+bl, 
y=m2x+b2, 
y=m3x+b3, 

és a P pont koordinátái: x0 és y0. A P(x0; y0) pontnak az egyene
sektől mért távolságai rendre: 

, _y0-míx0-bl 
a i ~ — > 

Ymf+T 

, _y0-m2x0-b2 

, y0-m3x0—bs 
<*t— ;_ .... • 

Az előírás szerint: 
d\—a- d2- d3, 

ahol a arányossági tényező. 

így 

(y0-mlx0-bí)
2

= a (y0-m2x0-b2)(y0-m3x0-b3) 

m\+\ Ymj+l /mf+1 
A további számolás felesleges, hiszen látjuk, hogy az előállott 
egyenlet x0-ban és j 0-ban másodfokú, tehát kúpszelet egyenlete. 

APOLLÓNIOSZ vizsgálta még azt az esetet is, amelyben négy egye
nes adott, és a P ponttól való távolságok közül kettőnek a szorzata 
arányos a másik kettő szorzatával. PAPPOSznak jutott eszébe elő
ször ennek a feladatnak az általánosítása négynél több egyenesre, 
de ő is megállt hat egyenesnél. Ekkor a hat egyenest magába fog
laló síkon azon P pontok összességét kereste, amelyekre igaz, hogy 
a P pont három egyenestől mért távolságának a szorzata arányos 
a másik három egyenesig tartó távolságok szorzatával. Ekkor har
madfokú görbét kapott. Ennek még - a görög hagyományok sze
rint - látta értelmét a háromdimenziós térben, de a háromnál ma
gasabb fokú görbéket már lehetetlennek tartotta. Megjegyezte 
ugyan, hogy ismert valakit, aki ezzel nem törődött. A feladat teljes 
általánosításának a gondolata (ami majd csak DESCARTES-nál tel
jesedik ki) újszerű, analitikus geometriai szemléletről tanúskodik. 
Újdonságában hasonló ahhoz a merészséghez, amellyel DIOPHAN-
TOSZ bevezette a harmadfokúnál magasabb fokú ismeretleneket: a 
négyzetszer négyzetet, a négyzetszer köböt, a köbször köböt. 
A most ismertetett feladatok ApoLLÓNiosznál és DiOPHANTOSZnál 
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Ara Pacis Augustae 
(I. sz.; a Tatai Görög-római 
Szobormásolatok 
Múzeumából) 

még általánosabb formában jelentkeztek. Ők a P pont és valamely 
egyenes távolságán nem feltétlenül a merőleges távolságot értették 
(e feladat keretében), hanem a P pontból az egyenesig húzott, 
ahhoz adott szögben hajló szakasz hosszát. 

ApoLLÓNiosszal kapcsolatban megjegyzem, hogy PAPPOSZ állí
tása szerint APOLLÓNIOSZ Kónikája összesen 487 tételt tartalma
zott. A megmaradt részben azonban csak 382 tétel található, a töb
bi elveszett. 

Emlékezzünk meg végül PAPPOSznak egy olyan felfedezéséről, 
amelyre igen büszke volt, és jogosan. Ma a szóban forgó tételt 
vagy inkább tételcsoportot Gouldin-tételnek nevezik arról az itáliai 
matematikusról, aki a XVII. században igazolta. Az ide vonatkozó 
Papposz-féle tételek: 

Ha egy síkidomot megforgatunk a síkjában fekvő valamely 
olyan tengely körül, amely a síkidomot nem metszi, akkor a leírt 
forgástest térfogatát úgy is kiszámíthatjuk, hogy a síkidom terü
letét megszorozzuk annak a körnek a kerületével, amelyet a meg
forgatott síkidom súlypontja ír le. - Az olyan forgástest felszínét, 
amelynek alkotója nem metszi a forgástengelyt, megkaphatjuk, ha 
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az alkotó hosszát megszorozzuk annak a körnek a kerületével, 
amelyen az alkotó súlypontja forog. 

PAPPOSZ Szünagógésa nemcsak tudósít bennünket a görög ókor 
legkiemelkedőbb matematikai felfedezéseiről, sok olyanról, amely
ről csak tőle értesülhettünk, hanem örök érvényű példát is ad az 
értelmes, aktív olvasásra, tanulásra. A kiszemelt műveket nem csu
pán elolvasta és megértette, hanem szinte minden tételhez hozzá 
tudott tenni valami jelentőset: hiányosságot pótolt, általánosított, 
következményeket vett észre, új bizonyításokat talált. így vált egy
szerű, passzívan befogadó olvasóból, tanulás közben, kiváló al
kotó matematikussá. Nevéről nem szabad megfeledkeznünk, ha a 
projektív geometriáról esik szó, de akkor sem, ha az analízis vagy 
az analitikus geometria alapjait kutatjuk. 

AZ ANTIK GÖRÖG MATEMATIKA SZÍNPADÁN 
LEGÖRDÜL A FÜGGÖNY 

Az i. e. VI. századtól az i. sz. V. századig több mint ezer év telt el. 
Ezalatt a görög.nép a keleti babilonitól és egyiptomitól merőben 
más jellegű kultúrát teremtett. A földhöz kötött paraszti életmód 
helyett hajózott és kereskedett; az időtlenséget sugárzó merev kép
zőművészetbe belopta a mozgást, az elevenséget; a mindennapok 
technikáját természettudománnyá emelte; a gyakorlati élethez ta
padt számolást matematikává nemesítette. Olyan kultúrát bonta
koztatott ki ez az évezred, amely biztosította a görög szellem örök
kévalóságát. Ma, több mint 1500 év múltán a görög gondolatokat 
gondoljuk tovább, a görög szépet szépítjük szebbé és a görög jót 
igyekszünk jobbá javítani. Persze mai kultúránk számtalan más 
szálból is szövődik, de az új színek tarkasága mögött mindig ott 
sejlik a görög alapozás. 

És ez a megállapítás vonatkozik a matematikára is. Amint lát
tuk, a görög matematika az eleai filozófia talajából nőtt ki. Ezt ma 
már sokszor elfeledjük. Megfeledkezünk ugyanis a matematika és 
a filozófia kapcsolatáról. A történelem folyamán a filozófia irány
változásait rendszerint, ha olykor késve is, de követi a matematika 
szellemének megváltozása és fordítva. Bizonyára voltak korszakok, 
és a mostani is olyan, amelyben az atyáknak új a fiak matematiká
ja, és megelőzőleg a szülőknek új volt a gyermekek filozófiája, vi
lágnézete. 

Az egyiptomi és a babiloni matematika gyakorlati volt, de en
nek a gyakorlatnak fő részét nem a technikai, mérnöki tudomá
nyok, hanem a mágia világába kell képzelnünk. Erre legátlátszóbb 
példa a csillagjóslás, de a templomépítés vagy a piramisemelés ma
tematikája is közvetve kultikus célokat szolgált. 
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A görög társadalom berendezkedésében, szellemében, törekvé
seiben lényegesen különbözött az egyiptomitól vagy a babilonitól. 
A görög mitológia nem igényelte a varázslatot, a mágikus tevékeny
ségeket. A görögök más isteneknek hódoltak, és más módon. Az 
i. e. VI. században XENOPHANÉSZ, majd PARMENIDÉSZ eljutnak egy 
teljesen elvont egyistenfogalomhoz, éppen az antropomorf mito
lógia kritikája révén. Nem véletlen, hogy ekkor születik meg a 
püthagoreusok jóvoltából egy, a régitől teljesen különböző matema
tika. Ez a mágia terhétől megszabadult tudomány még sok misz
tikus jegyet visel, de a mágikus receptek, a gépies eljárások helyett 
már bizonyít, és nem kevesebbet akar, mint az egész mindenséget 
megmagyarázni. 

Az eleai idealista filozófia azonban nem az egyedüli irányzat 
volt. Mellette működött a korábbi, erőteljesen materialista milé-
toszi iskola. Az i. e. V. századi, mindinkább terjedő demokrácia 
egyidejűleg a társadalmi ellentéteket is kiélezte. Ezzel párhuzamo
san folyt az idealista és a materialista filozófia versengése. ANAXA-
GORASZ először veti fel az atomista filozófia alapgondolatait, ame
lyek DÉMOKRiTOSznál (i. e. 4607-370?) öltenek határozott formát. 
DÉMOKRITOSZ matematikával is foglalkozott. Kár, hogy ilyen tár
gyú művei nem maradtak ránk. Ekkor, az V. században már sokan 
nem hittek az Olümposz isteneiben. A matematika pedig, főleg a 
püthagoreusok révén, a hétköznapi gyakorlattól elszakadva, hatal
masat fejlődött. 

Ugyancsak ebben a században léptek fel a szofisták: PRÓTAGO-
RASZ, PERIKLÉSZ barátja, aki azt tanította, hogy „minden dolognak 
mértéke az ember", és GORGIASZ, aki a megismerés lehetetlenségét 
igyekezett bizonyítani, valamint HIPPIASZ, akit mint matematikust 
is méltattunk. Ekkor vitázott éppen a szofistákkal SZÓKRATÉSZ, az 
erkölcsi idealizmus nagy képviselője, majd IV. századi tanítványa, 
a görög idealista filozófia nagy rendszerbe foglalója, PLATÓN, 
EUDOXOSZ mestere. Róla már megemlítettük, hogy lényeges szere
pe volt a püthagoreusi matematika továbbfejlődésében. ARISZTO
TELÉSZ, az ókori idealista filozófia legnagyobb hatású képviselője 
már nem hitt mesterének ideavilágában, mert nem elégedett meg 
a puszta spekulációval. Neveltjének, NAGY SÁNDORnak jóvoltából 
hatalmas tapasztalati tudásra tehetett szert, és igyekezett mindig a 
valóságra építeni, a jelenségek összefüggését keresni. Aminthogy 
PLATÓN és ARISZTOTELÉSZ jelentik az antik idealista filozófia csú
csát, úgy az i. e. III. században, tehát a hellenizmus korában 
EUKLEIDÉSZ, APOLLÓNIOSZ, ARKHIMÉDÉSZ virágoztatják ki teljes 
pompájában az addig is felfélé ívelő, akkor még joggal elméletinek 
mondható matematikát. Ugyanekkor működött a kor legnagyobb 
materialista gondolkodója, EPIKUROSZ is, és hirdette tanait az athé-
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ni Tarka Csarnokban (Sztoa Poikilé) a sztoikus iskola atyja, a 
küproszi ZÉNÓN. 

A görög szellem tüze még magasan lobogott, de a görög világ 
már hanyatlóban volt. A háborúkat, lázadásokat, társadalmi bajo
kat kísérte a filozófiák zűrzavara, az emberek kiábrándultsága. 
A római uralom átvette a lenézett görög tudományt, de nem fej
lesztette. Dicséretére mondhatjuk, hogy a hatalmas Római Biro
dalom légiói és közigazgatási apparátusa szinte egész Európába 
eljuttatott valamit a görög kultúrából, tehát létrehozott „fertó'ző 
gócokat", amelyek később a további fejlődés forrásaivá válhattak. 
A görög filozófia az időszámításunk első évszázadaiban még egy
szer fellángolt az újplatonizmusban, kísérve az újjáéledt püthago-
reizmustól. Az újplatonizmus azonban már egy még újabb szellemi 
éra előkészítője volt: a kereszténységé. A görög istenvilágból kiáb
rándult és a filozófiáktól megcsömörlött kor az élet új alapjait, új 
eszméit várta és kapta meg a kereszténységben. A görög filozófia 
hanyatló korából két neves matematikust ismertettünk: DIOPHAN-
Toszt és PAPPOSzt. Mindkettőnél kiemeltük az új utak keresésének 
szándékát. Ők már nem mindig tartották tiszteletben a nagy elő
dök tabuit. 

A történelmi ókor végét az i. sz. 476. évszám, a Nyugat-római 
Birodalom bukása jelzi. A matematika ókora kissé előbb lezárult. 
DIOPHANTOSZ és PAPPOSZ voltak az utolsó nagy fellobanás. PAP-
POSZ maga is már inkább kommentátor volt, annak viszont a leg
jobb. Utána már csak néhány görög matematikust kell éppen csak 
megemlítenünk: 

A géraszai NiKOMAKHOSzról (100 körül) 
már beszéltünk a tökéletes számokkal és a sokszögszámokkal kap
csolatban. Ez a Jeruzsálemtől nem messze élő újpüthagoreus írt egy 
könyvet Bevezetés az aritmetikába címmel, amelyben elemi szinten 
tárgyalta a számok tulajdonságait. 

A szmürnai THEÓN (125 körül) 
újplatonista filozófus írt egy aritmetikai kompendiumot, amelyben 
az aritmetikával együtt zene és csillagászat is szerepelt. A mű leg
értékesebb része a csillagászat történetének összefoglalása. 

Az alexandriai THEÓN (i. sz. IV. század) 
a IV. század második felében EUKLEIDÉSZ Elemeit és PTOLEMAioszt 
kommentálta. Talán meg sem kellene említenünk, ha nem lett vol
na egy matematikus leánya: 

HÜPATiAÍkb. 3707-415) 
matematikus és filozófus. Ő a matematikatörténet első nőalakja. 
DIOPHANTOSZ és APOLLÓNIOSZ műveihez írt ügyes, magyarázatos 
ismertetéseket. Filozófiai tanulmányait Athénban végezte. Onnan 
tért haza Alexandriába, ahol filozófiát és matematikát taní
tott. Az újplatóni és az arisztotelészi filozófia összhangba hozá-
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Római vízvezetékhíd: 
a Pont du Gard (I. sz.) 

sán fáradozott. Tudásával igen nagy tiszteletet vívott ki, tanácsait a 
legmagasabb körökben is értékelték. Annak ellenére, hogy hű ma
radt a pogány hellenizmushoz, SZÜNÉSZIOSZ, a késó'bbi püspök 
„anyám, nó'vérem és tisztelt tanítóm"-nak nevezte. Az ugyancsak 
keresztény ORESTES, a római prefektus is tisztelői és barátai közé 
tartozott. Talán ez lett HÜPATIA halálának oka. A kereszténységé
ben türelmetlen, sőt kegyetlen KÜRILLOSZ püspöknek egyik ellen
fele volt ORESTES. KÜRILLOSZ úgy vélte, hogy HÜPATIA uszítja a 
prefektust a püspök ellen. 415-ben a püspök által felizgatott fana
tikus tömeg a hazatérő asszonyt kocsijából kirángatta, egy közeli 
templomba hurcolta, és ott megölte. Egyesek szerint keresztre fe
szítették, más híradás szerint „szent" CIRILL szerzetesei vadállatok 
elé vetették. HÜPATiÁnak, az első matematikus nőnek a halála lett 
ilyen módon az alexandriai matematikai iskola elmúlásának ször
nyű szimbóluma. 

xanthoszi PROKLOSZ (410-485) 
Nem sokkal később, 426-ban II. THEODOSIUS parancsára a keresz
ténység védelmének ürügyén az alexandriai iskola még megma
radt létesítményeit is megsemmisítették. Ekkor Athénban még mű
ködött PLATÓN Akadémiája, a pogány görög világ tudósainak utol
só mentsvára. Ide menekült Alexandriából a Lükiában született 
PROKLOSZ is, és nemsokára az újplatóni iskola vezetője lett. Inkább 
mint filozófus jelentős, de a matematikatörténet hálás az Elemek-
hez írt kommentárjáért, mert annak bevezetésében kivonatosan 
közölte ARISZTOTELÉSZ tanítványának, EuDEMOSznak A geometria 
története című, sajnálatosan elveszett művét. 

Nemsokára azonban az athéni iskola sorsa is megpecsételődött. 
529-ben JUSTINIANUS, a bizánci császár bezáratta az Akadémiát, 
az ókori görög filozófia és tudomány utolsó centrumát. A hellén 
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szellem képviselőinek egy része a fővárosba, Bizáncba, új nevén 
Konstantinápolyba ment át, néhány matematikus is. Köztük volt 

az aszkaloni EUTOKIOSZ (480?-?), 
aki a ma már romokban heverő Aszkalonban, Palesztina egyik 
tengerparti városában született. ARKHIMÉDÉSZ néhány tanulmá
nyát és APOLLÓNIOSZ Kónikáját magyarázta. A Kónika kommen
tárját a 

tralleszi ANTHEMiosznak (?-534) 
ajánlotta. ANTHEMIOSZ a híres Hagia Szófia templom egyik építője 
volt. írt egy könyvet a gyújtótükörről, amelyben a parabola fokális 
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tulajdonságait is tárgyalta. Ugyancsak a Hagia Szófia templom 
építésén dolgozott vele együtt a 

milétoszi ISZIDÓROSZ (530 körül), 
aki pályafutását Alexandriában kezdte. Úgy látszik, ő volt a hellén 
matematikusok sereghajtója. Alexandriából Athénba menekült. Itt 
a platóni Akadémia utolsó vezetőjének tisztét töltötte be. Az Aka
démia megszűntével költözött Konstantinápolyba. ő is olvasta 
EUTOKIOSZ kommentárjait, és ezeíc keltették fel érdeklődését APOL-
LÓNIOSZ és ARKHIMÉDÉSZ művei iránt. Parabolaszerkesztési felada
tokkal foglalkozott. Valószínűleg ő vagy egyik tanítványa írta a 
Sztoikheia XV. könyvét a szabályos testekről. 

Ennek a kis konstantinápolyi hármasnak köszönhetjük, hogy 
ARKHIMÉDÉSZ műveinek és APOLLÓNIOSZ Kónikájának első négy 
könyve görög nyelven ránk maradt. 

Az ókori matematika fejlődésének a végére érve szinte szégyel
lem leírni mindazt, amit oly sokan és oly sokszor leírtak már: hogy 
mai kultúránk egy részének alapjait tekinthettük át, hogy már né
hány ezer évvel előbb éppen olyan okosak voltak az emberek, mint 
ma, hogy csak csodálni tudjuk az ókori eredményeket stb. stb. 
Ezek helyett szeretném kiemelni azt, ami számomra és - úgy gon
dolom - másoknak is tanulságos lehet. Véleményem persze bizto
san kiegészítésre szorul, és talán szubjektív is. Rám a görög szel
lem - természetesen nem csupán matematikáján keresztül - főleg 
azért hatott erősen, mert kétirányú nyitottságot érzek benne: ka
pukat tár a múlt felé és építi a jövő útját. Nem restelli átvenni az 
elődök örökségét, azt nagyra becsüli, de már új lehetőségeket für
kész. A hagyományok tiszteletével építi a jövőt. Újít, de nem min
denáron. Szívesen tanul, de nem passzív módon csupán befogad, 
hanem alapít, átformál, továbbfejleszt. Tanul, tanít és alkot egy
szerre. Nem iparosként „csinálja" a tudományt és a művészetet, 
hanem szívét-lelkét, hitét beleadva alkot. Az alkotás lázában, örö
mében és kínjában talán észre sem veszi, hogy teremtményeibe éle
tet lehel, olyan életet, amely alkotójának halála után is hat, lelke
sít és termékenyít, azaz örök. 




