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A KÖZÉPKORI EURÓPA 

VALÓBAN OLYAN SÖTÉT? 

A politikai történelem középkorát 476-tól, a Nyugat-római Biro
dalom bukásától szokás számítani. A középkor végét pedig a tör
ténészek Amerika felfedezésének évében, 1492-ben, vagy újabban 
inkább 1453-ban jelölik meg, abban az évben, amelyben a törökök 
bevették Konstantinápolyt. Ebből a korszakból a XIII. és a XIV. 
század már a reneszánsz időszaka, amely kb. a XVI. század végén 
fejeződik be. Egy tudomány fejlődésének a korszakai általában 
nem igazodnak a politikai történelem határköveihez, mégis az idő
ben való jobb eligazodás végett jó, ha ilyen többé-kevésbé mester
kélt időszakokat a matematika történetében is elhatárolunk. Úgy 
tetszik, helyes, ha a matematika ókorát az athéni filozófiai iskola 
megszüntetésével, azaz az 529. évvel zárjuk, és a matematika rene
szánszát REGIOMONTANUS felléptétől, tehát az 1450-es évektől szá
mítjuk. Ez nagyjából jól igazodik az általános történelem korsza
kaihoz is. 

A középkor az egyetlen olyan időszak, amelyhez rendszerint 
hozzáteszik a sötét jelzőt. Amikor azonban azt mondjuk, hogy 
„sötét középkor", akkor jogtalanul általánosítunk kétféle irányban 
is. Először is: ilyenkor csak Európára, pontosabban Nyugat-
Európára gondolunk, nem törődve azzal, hogy a kínai, az indiai és 
az arab középkor a fejlődés századait jelentette mind a művészetek, 
mind a tudományok terén, beleértve a filozófiát is. Igaz, hogy ez a 
fejlődés sokszor távol állt a mai értelemben vett európai kultúrá
tól, de ki állítja, hogy csak európai kultúra létezik, és milyen jogon 
rekesztjük ki látókörünkből a nem európai népek civilizációját és 
kultúráját? Ezek szerint tehát nem beszélhetünk általánosságban 
sötét középkorról, hanem csak Európa sötét középkoráról. 

Még így is feltehető azonban két kérdés: 1. A középkor teljes 
időtartama megérdemli-e az elmarasztaló ítéletet? 2. Az európai 
középkor civilizációjának és kultúrájának minden területére ráil-
lik-e a sötét jelző? 

Az első kérdésre a válasz nyilvánvalóan: nem. Amikor a Római 
Birodalom testéről leváltak a nyugat-európai részek, Anglia, His
pánia és Gallia, akkor - már csak a keresztény egyház latin nyel
vének köszönhetően is - még sokáig őrizték a római civilizáció vív-
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niányait, főleg azokat, amelyek a földművelés módjára és a gazda
sági rendszerre vonatkoztak. Az összetartó központi hatalom hiá
nya miatt a leszakadt területek azonban elkülönültek egymástól, a 
köztük fennálló gazdasági kapcsolatok meglazultak, majd meg
szűntek. A kereskedelem a meglevő kezdetleges kézműiparral együtt 
visszafejlődött, elsatnyult. A földművelést az ókori energiaforrás
ra, a rabszolgamunkára már nem lehetett alapozni. A VI-VII. szá
zadban történelmi szükségszerűség volt, hogy Európában kialakult 
a hűbériség. Ezekben a századokban azonban a gazdasági élet 
egyetlen területe sem kívánta a fejlett technikát, kiváltképpen nem 
a természettudományos ismereteket, persze a matematikát sem. 
E századokban a matematika csak a legegyszerűbb mérési felada
tokat szolgálta, és lehetőséget adott az egyháznak, hogy a húsvét 
idejét pontosan meghatározza. A középkori elméleti tudományok 
helyzetét jól szemlélteti az akkori, nyugat-európai matematika át
tekintése. 

AZ V-IX. SZÁZAD KIEMELKEDŐ MATEMATIKUSAI 

ANICIUS MANLIUS SEVERINUS BOETHIUS (4807-524?) előkelő római 
család gyermeke volt. Atyját korán elvesztette, és ezért SYMMACHIUS 
patrícius családjában nevelkedett. SYMMACHIUS nemcsak tökéletes 
nevelést és képzést adott az ifjúnak, hanem később leányát is hoz
záadta. BOETHIUS a keleti gótok királyának, THEODORiKnak lett bi
zalmasa és tanácsadója. Ilyen minőségében sokat tett azért, hogy 
a gótok körében a műveltség terjedjen. Ebben segítőtársa volt a 
király másik bizalmi embere: FLAVIUS CASSIODORUS (4807-575?). 
Kettőjük nevéhez fűződik a középkori oktatás anyagának hét rész
re csoportosítása. A 115. oldalon említettem, hogy ARKHÜTASZ 
volt, aki a püthagoreusokkal összhangban a matematikát négy 
részre tagolta: az aritmetikára, a geometriára, a zenére és a csilla
gászatra. Ehhez a négyeshez, a kvadriviumhoz csatlakozott az ok
tatásban - éppen BoETHiusnak és CASSiODORUSnak köszönhetően -
az ismeretek egy további hármasa, a trivium, amelynek részei a 
grammatika, a retorika és a dialektika. A kvadrivium meg a tri
vium : a „hét szabad művészet" (septem artes liberales) képezte az 
egész középkorban az iskolai oktatás anyagát. CASSIODORUS leve
leiből tudjuk, hogy BOETHIUS latinra fordította EUKLEIDÉSZ 
Sztoikheiái&t, ARISZTOTELÉSZ néhány írását és PLATÓN Timaioszi-
nak egy részét. BOETHIUS és CASSIODORUS fordításai már jelei vol
tak annak a folyamatnak, amely eljuttatta a görög tudományt az 
akkor nemzetközinek számító latin nyelven Nyugat-Európába is. 
500 táján BOETHIUS írt egy matematikai művet is. Ennek címe: 
Institutio arithmetica, azaz Bevezetés az aritmetikába. A könyv nem 
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sok eredeti részt tartalmaz, inkább NiKOMAKHOSzra alapozva is
merteti a püthagoreus számelmélet egyes fejezeteit, főként a figurális 
számokat. Ebből a könyvből származik a ma is használt prímszám 
(numerus primus) és az összetett szám (numerus compositus) el
nevezés. BoETHiusnak apósához írt ajánló soraiból értesülünk, hogy 
szándékában állt egy geometria-, egy zenei és egy csillagászati könyv 
írása is, tehát az Aritmetika a kvadrivium első része lett volna. 
Bizonyos utalások szerint a geometriai és a zenei tárgyú munka 
kéziratban el is készült. BoETHiusnak még egy önálló, filozófiai 
műve ismeretes. Ezt már rabként írta. THEODORIK ugyanis azzal 
gyanúsította, hogy ellene irányuló összeesküvés részese, ezért bör
tönbe vettette, majd apósával együtt Paviában kivégeztette. A ró
mai egyház BoETHiust, akit a skolasztikus filozófia megalapozói 
között tartanak számon, mártírként tiszteli, feltételezvén, hogy az 
ariánus THEODORIK a tudóst hite miatt ölette meg. 

BOETHIUS matematikai munkásságához tartozik az is, hogy javí
totta az abakuszon való számolási eljárásokat, továbbá használta 
és propagálta a hindu számírást. Aritmetikájában olykor a kom
binatorika elemeivel is találkozhatunk. Mindezek mellett műve a 
görög matematikához viszonyítva igen szegényes tartalmú, ala
csony színvonalú. A középkor kolostori iskoláiban ez a könyv volt 
a matematikaoktatás alapja, sőt sokszor még ez sem, mert a 
Boethius-könyvet forrásmunkául használó más művek még ala
csonyabb színvonalat szabtak meg. Ilyen könyvet írt a már említett 
CASSIODORUS és a sevillai ISIDORUS (570-636) is. BOETHIUS után 
150 esztendővel is még csak egyetlen „matematikus" érdemel em
lítést: 

BEDA VENERABILIS (6737-735), a tudomány minden ágát művelő 
TISZTELETRE MÉLTÓ BEDA, a szent egyházatya. Az akkori angol ma
tematika helyzetét híven tükrözi könyvének tárgya: az egyházi nap
tárhoz szükséges számítások és az ujjakon való számolás. Bizonyá
ra nem hiba, hogy BEDA ilyen gyakorlati számtant írt, hiszen korá
nak erre szüksége volt. Azért azonban nem lelkesedhetünk, hogy 
igényesebb matematikai munka a VII. század közepéig Nyugat-
Európában nem jelent meg. Amelyik évben szemét lehunyta BEDA 
VENERABILIS, abban az évben született Angliában FLACCUS ALBINUS 
ALCUINUS (735-804), a későbbi tudós bencés szerzetes, aki Francia
országban jelentős művelődéstörténeti szerepet játszott. Tanítómes
tere BEDÁnak közeli barátja, a yorki EGBERT volt. Az ő halála után 
ALCUIN vette át a yorki iskola vezetését, ahol tanította a hét szabad 
művészet mindegyikét. Amikor 780-ban AALBEHRT hercegérsek 
meghalt, ALCUINÍ küldték Rómába, hogy az érsek utódjának ki
nevezését elhozza. Útközben, Parmában bemutatták NAGY KÁROLY 
francia királynak, a későbbi nyugat-római császárnak. Az uralkodó 
nagy súlyt fektetett egyrészt a kereszténység, másrészt a műveltség 
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terjesztésére. Az olvasni alig, de írni egyáltalában nem tudó ural
kodó el akarta érni, hogy legalább az egyház papjai írástudók le
gyenek. Ennek a nagy művelődési célnak nyerte meg ALCUINÍ, aki 
hívására 782-től a királyi udvarban élt. Számos iskolát szervezett, 
és a királyi udvar előkelőit - beleértve a király családját is - maga 
oktatta. 

A VIII. század második felében ő tett a legtöbbet azért, hogy a 
római-görög hagyományok átkerüljenek Nyugat-Európába. A ma
tematikatörténet nevét nyilvántartja nemcsak azért, mert többek 
között az aritmetikát is tanította és terjesztette, hanem azért is, 
mert oktatási céllal írt egy könyvet Propositiones ad acuendas 
iuvenis, azaz Feladatok az ifjú elmék élesítésére címen. Ez voltakép
pen egy kevés aritmetikát, geometriát és csillagászatot tartalmazó, 
a találós kérdések formájába öltöztetett, érdekes feladatok gyűjte
ménye, amolyan matematikát népszerűsítő könyv, amely megjele
nése után mintegy 200 évig éreztette hatását. Jellemzésére követ
kezzék néhány belőle vett példa : 

A 6. feladat: Ketten vásároltak 100 solidusért disznókat. Minden 
5 disznóért 2 solidust fizettek. A vétel után a disznókat két egyenlő 
részre osztották, aztán eladták azokat úgy, hogy megint minden 
5 disznóért 2 solidust kaptak. így nagyszerű üzletet csináltak. Hogy 
lehet az? 

A megoldás: A vett disznók száma 250. Ezt két csoportra osz
tották, de úgy, hogy az egyik csoportba került a 125 legkövérebb 
disznó, a másik kondába pedig 125 sovány. Ezután a hízott disz
nókból eladtak 120-at, éspedig 2-t 1 solidusért. Ebből a bevétel 
60 solidus. A sovány disznókból 3-at adtak 1 solidusért, és szintén 
csak 120-tól szabadultak így meg. Ennek a bevétele 40 solidus. 
Ilyen módon az eladásnál is 5 disznót adtak 2 solidusért, mégis visz-
szanyerték a 100 solidust, és maradt még 10 disznójuk. Ez valóban 
jó üzlet volt. 

A 18. feladat a jól ismert farkas, kecske és káposzta esete: Ho
gyan lehet átszállítani ezeket a folyón, ha közülük az egyetlen csó
nakkal egyszerre csak egyet vihetünk át, és nem kaphat a farkas 
alkalmat arra, hogy megegye az őrizetlenül hagyott kecskét, sem a 
kecske, hogy megellesse a káposztát? 

Megint csak azt mondhatjuk, hogy ez a könyv nagyon hasznos 
volt, mint ahogy az effajta könyvek ma is hasznosak. A baj csak az, 
hogy ALCUIN kedves könyvecskéje mellett más, komolyabb mű 
vagy 200 évig nem látott napvilágot NAGY KÁROLY nagy birodal
mában. 

Itt nyílik alkalom arra, hogy rámutassak a középkori nyugat-
európai matematika egy érdekes sajátosságára. Amikor ALCUIN az 
egyik NAGY KÁROLYhoz írt leveléhez mellékelt egy „elmeélesítő" 
feladatot is, akkor a levélíró nem feltétlenül azt az elmeélesítést ér-
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tette, amire mi gondolnánk. Nála az elmeélesítés sokszor azt jelen
tette, hogy az aritmetikát is igyekezett felhasználni a Biblia ma
gyarázatára. Például: Isten 6 nap alatt teremtette a világot. A 6 
tökéletes szám. Ez azt jelzi, hogy a teremtés tökéletes. Hasonló 
példa: Az írás szerint NOÉ bárkájában 8-an voltak, és tőlük szár
mazik a mai emberiség. A 8 azonban nem tökéletes szám, és mu
tatja, hogy az emberiségnek ez a második eredete nem hibátlan. 
Végül még egy példa a sok közül: Péter a csodálatos halfogás tör
ténete szerint 153 halat fogott. Ennek a számnak a 

153=3 -3 -17=1 + 2 + 3 + 4 + . . . + 15+17 

csodálatos tulajdonsága rejtve tükrözi az esemény rendkívüliségét. 
A görög matematika a püthagoreusi számmisztikával indult, az 

európai középkor matematikája pedig a keresztény számmisztiká
val. 

AixuiNnal kapcsolatban meg kell emlékeznünk kitűnő tanítvá
nyáról, HRABANUS MAURUsról (784-856), aki Németországban vé
gezte azt a kultúrmunkát, amelyet mestere Frankhonban. Szülő
városában, Mainzban érsekként fejezte be életét, ő alapította Ful-
dában az akkor hatásaiban jelentős kolostori könyvtárat és isko
lát. Súlyt helyezett a matematika oktatására is, de csak olyan ala
csony szinten, mint volt tanítója. 

Első feltett kérdésünkre, ez után az áttekintés után, azt hiszem, 
nyugodt lélekkel válaszolhatjuk, hogy a matematikai tudományok 
területén az európai középkor V-IX. százada bizony sötét volt. 
Európának ekkor még arra sem volt igénye, hogy a görög elődök 
vagy a kortárs arabok matematikai ismereteit átvegye. A kezdet
leges földműveléssel együtt járó satnya iparnak és kereskedelemnek 
nem volt szüksége a négy alapműveletre sem. Még a X. századi 
GERBERT szerzetest is egy időben azzal vádolták, hogy képes bár
mekkora szám elosztására, ez pedig nincsen az ördöggel való cim
boraság nélkül. Egyébként a később pápává lett GERBERT szerzetes 
lehet az időben az a határkő, amelynél az európai matematika kö
zépkorának sötétje már kezdett világosodni. 

Mielőtt azonban ennek a már megvilágosodó korszaknak a meg
ismeréséhez fognánk, kíséreljünk meg válaszolni a második, az 
elsőnél valamivel általánosabb kérdésünkre: a középkori civilizá
ció és kultúra minden területére ráillik-e a sötét jelző. Nem vitás, 
hogy az V-VIII. században Európa teljesen visszaesett a félbarbár 
állapotba. A kezdetleges ipar és a pénzt is nélkülöző cserekereske
delem, a városok elsorvadása, sok helyen szinte teljes eltűnése 
(Anglia) a civilizáció és a kultúra halódását eredményezték. A nyu
gaton kialakult királyságok nagyon nehezen álltak ellen az északi 
normannok, a déli arabok és a keleti magyarok támadásainak. 
Az elszabadult erkölcsök is hozzájárultak ahhoz, hogy az emberi 
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Szent Lukács, miniatúra 
(VIII. sz.) 

élet mindenütt bizonytalanná vált. A földművelést akadályozták az 
erdőrengetegek és a nehéz, kötött talaj. Mégis ezen a területen je
lentkezett a kibontakozás, ami intő példa arra, hogy nem eshetünk 
az ókori görögök hibájába, akik a fennen szárnyaló, testetlen gon
dolatok világa mellett nem voltak hajlandók becsülni a fizikai mun
kával „beszennyezett" gyakorlati találmányokat. Amint Nyugat-
Európa példája mutatja, éppen a sokszor jelentékteleneknek látszó 
kis találmányokra épülhet a civilizáció és a kultúra egésze. Ezek az 
emberi életet megkönnyítő, a művészi és a tudományos élethez időt 
és energiát biztosító lelemények lettek Európában a kultúra pillé
reivé. 

Miről is van szó? Lényegében annak a felfedezéséről, hogy Euró
pa belső területein is lehet jó eredménnyel földművelést folytatni, 
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hogy kellő technológia mellett itt bőséges termést ad a búza, a rozs, 
az árpa, a komló, a szőlő. A X. században sikerült a földművelést 
két irányban is szerencsésen átalakítani. Dél-Európában és általá
ban a Földközi-tenger mentén a lazább talajoknak megfelelő fa-
ekével szántottak. Ez az eke vékony barázdát húzott, és ahhoz, 
hogy a vetés alá némileg előkészítsék a földet, kétszer kellett szán
tani, hogy egyszer fel legyen szántva: először hosszában, azután 
keresztben. A X. században Nyugat-Európában feltalálták a széles 
ekevasú, kerekes ekét. Ezen nem a szántó paraszt izomereje szabta 
meg a szántás mélységét, hanem előre be lehetett azt állítani. Az 
ekevas szélessége feleslegessé tette, hogy egy területet kétszer kelljen 
felszántani. Ehhez a mélyszántáshoz azonban húzóerő kellett, amit 
azzal az egyszerűnek látszó fogással biztosítottak, hogy a lófojto-
gató nyakhám helyett szügyhámot használtak, és így a ló teljesítő-

Az aacheni palotakápolna 
(IX. sz.) 
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képessége megháromszorozódott. Lehetővé vált tehát a mélyszán
tás. Az évi termést jelentősen növelte még egy forradalmi újítás. 
A Földközi-tenger mellékén a gazda a földjének csak a felét vetette 
be. Ez a rész a következő évben pihent, és az előbbi ugaron hagyott 
területbe került a mag. Nyugat-Európában a IX-X. században a 
ketnyomásos gazdálkodást felváltotta a háromnyomásos. Az egész 
föld egyharmad részébe őszi, a második harmadba tavaszi vetés 
került, és csak a harmadik harmad pihent, illetve maradt legelő
nek. A következő években a parcellák szerepe ciklikusan cserélő
dött, így minden évben a földterület fele helyett a kétharmada ho
zott termést. 

Az új földművelési módszerekhez járult a X-XI. században a 
vízikerekek elterjedése. A XI. század Angliájában minden 400 főre 
jutott egy vízimalom. A XIII. században a természetes energia
forrásokhoz csatlakozott a vízszintes őrlőkövű szélmalom is. 
A forgómozgásnak egyenes vonalúvá alakítása lehetővé tette a ka
lapács, a fűrész, a gyalu, a présgépek és más munkaeszközök a vízi 
erővel való működtetését. Ekkor már az európai ember felszaba
dult fizikai és szellemi energiáit fordíthatta az ókori kultúra befo
gadására, megújítására és továbbfejlesztésére. Az újjáéledő és az 
újonnan születő városokban felhalmozódó gazdagságból már tellett 
hatalmas templomok építésére, iskolák, egyetemek létesítésére, sőt 
még olyan kockázatos kalandra is, mint a keresztes háború. A XII. 
és XIII. században csupán Franciaországban mintegy 80 pompás 
katedrális épült. A XIII. században a Hanza Társaság széles hajói 
már az Anglia és Oroszország közötti hatalmas területen közvetí
tették az élelmiszereket és iparcikkeket északtól délig, kelettől nyu
gatig. A vízi energiával működtetett fújtatok nagy lökést adtak a 
vaskohászatnak, tehát az öntöttvasgyártásnak is és ezáltal az ipar
nak. 

A messze földeket bejáró kereskedők nemcsak az árukat, hanem 
az ismereteket is közvetítették. Útjaik nyomán számos kínai és 
arab találmány és tudás lelt új hazára és újszerű felhasználásra. 

A csoroszlyás-fordítós, 
kerekes eke egy X. századi 
kalendáriumban 
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A papírkészítés titka Kínából érkezett hozzánk a XII. században 
az arab Ibér-félszigeten át. A nyomtatás tudományát bizonyára 
ugyancsak Kínából hozták a mongolok, de a nyomtatás nagyüzemi 
módszere már európai érdem. A fa nyomólapokra metszett szöve
get felcserélték a különálló betűk szedésével, és 1436-ban GUTEN
BERG Mainzban útjára indította a modern könyvnyomtatást. 

Az emberiség egy részének bizonyára nagyon küzdelmes kor
szaka volt ez, amelyből azonban az ember győztesen került ki. Ez a 
kor szükségszerűen készítette elő és rakta le az újkori Európa kul
túrájának az alapjait. Nélküle nehezen születtek volna meg a 
XVTI-XIX. század csillogó felfedezései és az emberi életet tovább 
könnyítő találmányai. 

Amikor az európai középkor sötétségére gondolunk, akkor fő
képpen a gondolkodás szabadságának a hiányára akarunk rámu
tatni. Nem vitás, hogy a kereszténység a középkorban nem tarto
zott a türelmes vallások közé. A térítés sokszor történt erőszako
san, olykor könyörtelenül. Mielőtt ítélkeznénk, itt is feltétlenül 
figyelembe kell vennünk két dolgot. Az egyik az, hogy a X. száza
dig Európában az egyház volt az egyetlen olyan szervezet, amely 
ha nem is teljességében, de őrizte a régi civilizáció és kultúra érté
keit a barbár támadások idején, és ugyanakkor harcolnia kellett 
fennmaradásáért. Befolyásának növelésére a leghatásosabb eszköz 
az volt, hogy maga is feudális szervezetté vált. Ilyen módon a feu
dális közigazgatásnak is részese lett, és nagy világi hatalomra tett 
szert. A XII. században már ellenőrzése alá tudta vonni az európai 
élet egészét. A tudásnak szinte egyedüli birtokosa és a hatalomnak 
tekintélyes részese lévén, filozófiájával, de ha úgy látta jónak, akkor 
az inkvizíció kegyetlenségével is üldözte mindazokat a gondolato
kat, amelyek vezető szerepét kétségessé tehették. A filozófia a teo
lógia szolgálólányává lett. A gondolkodás korlátozása, az egyházé
val ellentétes véleménynyilvánítás szabadságának a hiánya - el kell 
ismernünk - a filozófiát is fojtogatta, de - és az ítéletalkotásnál ez 
a másik meggondolandó tény - hol van az a rendszer, akár ma is, 
amely ne üldözné - meggyőzéssel vagy erőszakkal - a magára néz
ve veszélyesnek tartott gondolatokat? Milyen jogon mondhatja a 
mi, atomkatasztrófától rettegő korunk a középkort sötétnek? Bi
zonyára a középkor mindennapi embere nem érezte a maga korát 
sem sötétebbnek, sem világosabbnak, mint a mai ember a saját év
századát. A középkor tudományos életének hajnalát sokan 

GERBERT D'AURILLAC (950?-1003) tudós szerzetes működésétől 
számítják. Ez kissé a matematikára is vonatkoztatható. Ő ugyan 
nem volt igazán matematikus, de kultúrtörekvéseivel elősegítette a 
matematika kibontakozását is. Valószínűleg szegény család gyer
mekeként látta meg a napvilágot Auvergne-ben, Aurillac Benedek- Gerbert d' Aurillac 
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rendi kolostora közelében. Itt kezdte tanulmányait. 967-ben a bar
celonai BOREL grófot kísérte Spanyolországba, ahol Vich püspöké
ben, HATTÓban atyai jó barátra talált. A püspök irányította továb
bi tanulmányait. Ekkor ismerkedett meg Barcelonában vagy talán 
a córdobai egyetemen az arab matematikával és a hindu számírás
sal. 970-től Rómában folytatta tanulmányait. Itt figyelt fel a tudós 
szerzetesre I. OTTÓ német-római császár, és megbízta unokájának, 
a későbbi III. OTTÓnak a nevelésével. Az egyházi pályán gyorsan 
ívelt felfelé. A babbiói apátságot a reimsi, majd a ravennai érsek
ség követte. Kiemelendő a reimsi működése (972-982). Az általa 
szervezett iskolában maga is tanította korának szokásos ismere
teit. Ezen a körön belül oktatta az abakuszon való számolást is az 
általa kitalált módszerrel. Abakuszának (71. old.) elrendezését a 
255. ábra mutatja. 

Ezen, az oszlopok tetején, római számok jelzik az egyes helyi 
értékeket. GERBERT 27 oszlopot használt. Az oszlopokban nem az 
odahelyezett kövecskék száma jelezte az illető helyi érték egységei
nek a számát, hanem egy zseton, amelyre ráírta a hindu számírás
ból ellesett megfelelő számjegyet. Ez volt GERBERT újítása. Ábránk 
a 32 045 kirakását mutatja. Most a százasok oszlopa (C) üres. 
GERBERT azonban a nulla jelét nem használta még a szám felírásá
nál sem. A művelet elvégzése után az eredményt már nem helyi 
értékes 10-es számrendszerben, hanem római számokkal írta le. 
Eljárása tehát különös átmenet a római és a hindu számírás között. 
Ez arról árulkodik, hogy GERBERT, ez az alapjában „humán" be
állítottságú tudós foglalkozott ugyan a matematikával, sőt a kor 
igényeinek megfelelő szinten tanította is, a helyi értékes számrend
szer teljes lényegét mégsem tudta megérteni. Példája mutatja, hogy 
milyen nehéz átallnunk valamely régiről az újra, még akkor is, ha 
az újat jobbnak látjuk. 

GERBERT egyik levelében megmagyarázta az utrechti ADELBOLD-
nak, hogy a szabályos háromszög területének a mérőszáma nem 
azonos az oldal mérőszáma szerinti háromszögszámmal (89. ol
dal). Példájában a 7 egység oldalú szabályos háromszög területé-

- 12 
nek mérőszáma 21, amiből kitűnik, hogy a /3 %— közelítést hasz-

7 • 8 
nálta. Ugyanekkor a hetedik háromszögszám a —^— =28 nem a 

háromszög területét jelenti, hanem 28 darab egységnégyzet terüle
tének az összegét - írta GERBERT. 

GERBERT ismerte és népszerűsítette EUKLEIDÉSZ Sztoikheiáj&t, 
rámutatva arra, hogy a pont, a vonal és a felület mindig csak test
hez kötötten jelentkezik, de önálló létük nincs. Vele hoznak kap
csolatba három matematikai tárgyú írást. Az egyik címe: Az aba
kuszon számolás szabályai, a másiké: Könyvecske az osztásról. 



EURÓPA MEGÉRETT A TUDOMÁNYOK BEFOGADÁSÁRA 

A harmadik geometriai tárgyú, pontosabban: alapismeretekkel, 
földméréssel és a figurális számokkal foglalkozik. Ezekben a mű
vekben is - ha ugyan valóban az ő munkái - még a római szám
írást használta, de pápa korában (999-1003) szorgalmazta a hindu 
számírás elterjesztését. Ő honosította meg az osztó és az osztandó 
kifejezéseket. Foglalkozott csillagászattal is, készített csillagászati 
eszközöket, és jártas volt az orgonakészítésben is. 

Pápaként ő küldte I. ISTVÁN királyunknak a koronát, a mai ko
rona felső részét, és ő alapította az esztergomi érsekséget. A politi
kában az egyház és a császárság szövetségének gondolatát képvi
selte. Ezért is vette fel a II. SYLVESTER nevet, ezzel is kifejezve, 
hogy elődjének, I. SYLVESTERnek a nézeteit követi. II. SYLVES-
TERnek, az első francia pápának, a tudós GERBERTnek emlékét szü
lővárosában szobor őrzi. 

EURÓPA MEGÉRETT A TUDOMÁNYOK BEFOGADÁSÁRA 

GERBERT tudományos működése és kultúraterjesztő munkája még 
bátortalan, elszigetelt kezdet volt. A XI. és XII. században azon
ban az erősödő gazdasági alapokon már kifejlődhetett az arabok 
által kínált ókori műveltség befogadására és megértésére alkalmas 



AZ EURÓPAI MATEMATIKA KÖZÉPKORA 

európai szellem. A kezdeti nehézség egyik fő oka az volt, hogy a 
kereszténység eleinte kritika nélkül elutasította a pogány tudomá
nyokat, az alexandriai könyvtár elpusztításában éppen úgy részt 
vett, mint a túlzó mohamedánok. Az egyház megerősödésével azon
ban kezdett megszűnni a félelem mindattól, ami pogány, sőt fel
fedezték, hogy üdvös módosításokkal PLATÓN és ARISZTOTELÉSZ 
filozófiájában még támaszra is találhat az egyház. Az ókori tudo
mányok átvételének másik jelentős akadálya a nyelvi nehézség 
volt. A római egyház hatására a középkor tudományos nyelve a 
latin lett. Ez előnyt jelentett olyan szempontból, hogy bármelyik 
nemzet fia latin tudással hozzájuthatott a korabeli ismeretekhez. 
A XII-XV. századi egyetemekké fejlődött egyházi iskolákon (Bo
logna és Párizs 1160 körül; Oxford 1167: Cambridge 1202; Padua 
1222; Nápoly 1224; Prága 1347; Krakkó 1364; Bécs 1367; Po
zsony 1467; Nagyszombat 1558) mindenütt latinul tanítottak. Ah
hoz tehát, hogy a nyugati keresztény világ tudósai hozzájuthassa
nak a görög és az arab művekhez, először latinra kellett fordítaniuk 
azokat. 

Ez a nyelvi nehézség természetszerűen nem jelentkezett az ókori 
képzőművészeti alkotások felfedezésénél. Egy gyönyörű kép, szo
bor vagy épület nemzetközi nyelven szól az őt szemlélőhöz. Való
színűleg ez az oka annak, hogy Európa néhány száz esztendővel 
előbb kezdte csodálni a görög és a római képzőművészetet és en
nek nyomán az irodalmat is, mint a természettudományokat vagy 
éppen a matematikát. Az irodalom esetében persze a nyelvi korlá
tot szintén le kellett dönteni, de néhány vers vagy egy-egy színda
rab lefordítása korántsem jelentett akkora nehézséget, mint pél
dául ARKHIMÉDÉSZ áttétele latinra, hiszen az utóbbi esetben a for
dítónak jó matematikusnak is kellett lennie, sőt az ógörög, min
dent csupán csak szavakkal leíró matematikai tolvajnyelvben is el 
kellett igazodnia. A görög irodalmat is őrző római irodalmat nem 
is kellett lefordítani. Bizonyára szerencsésebb helyzet alakult volna 
ki, ha annak idején a rómaiak hajlandók lettek volna átvenni a hel
lén művészeti törekvések szelleme mellett a görög természetfilozó
fiai és matematikai ismereteket is, de egyetlen római matematikust 
sem ismerünk, aki a görög matematikát legalább közepes szinten 
művelte volna. 

Európában a művészetnek és a tudománynak, a kultúra e két 
tartópillérének megismerése és továbbépítése az időben eltolódott. 
Amikor a nyugat-európai művész már elleste a klasszikus alkotá
sok titkait, és azokat a maga munkájában hasznosította, akkor a 
görög matematika még szinte ismeretlen terület volt az európai 
gondolkodók számára. Bizonyára ekkor kezdődött el az ún. hu
mán és reál kultúra kettéválása, amely nagyon sajnálatos módon 
korunkban még erősödött is. A középkor ég felé fordított tekintete 
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nem vette észre, vagy ha igen, akkor lebecsülte, a hiábavalóságok 
közé sorolta, sőt veszedelmesnek tartotta a természettudományo
kat. A kultúra kettéosztottságának középkori szelleme kísért ma is, 
amikor a csak humaniórákkal foglalkozó vagy a csak reáliák iránt 
érdeklődő ember nem veszi észre, hogy így vagy úgy félművelt. 

A XII. században azonban tekintélyes méretekben megindult a 
tudományos művek latinra fordítása is. A latin, görög vagy arab 
nyelvekhez közvetítőül sokszor társult még a zsidó is. Számos for
dítás született e században szinte a felsorolt nyelvek "mindegyikéről 
mindegyikére. Az ókori kultúrjavak Nyugat-Európába áramlása, 
legtöbbször az arab nyelv közvetítésével, három úton történt. Leg
hatásosabban Spanyolországon át, azután Szicília szigetéről indul
va Itálián keresztül, valamint az előbbi kettőnél jóval vékonyabb 
erecskén Bizánc felől. A széles körű fordítói munka elindítója 1126-
ban 

ADELARD (10907-1160?). Ez az angliai Bathból származó zsidó 
filozófus és tolmács tanulmányait a francia Tours-ban végezte, 
azután bejárta Görögországot, Kis-Ázsiát. Megfordult Itáliában, 
Szicíliában, Észak-Afrikában és Spanyolországban is. Sejthetőleg 
ez utóbbi útján sajátította el az arab nyelvet. Úgy mondják, hogy 
arabnak öltözve, álruhában látogatta a muzulmán egyetemeket. 
Utazásaiból hazatérve nevelője lett a későbbi II. HENRIK király
nak, és élete végéig élvezte a királyi ház pártfogását. 

Önálló filozófiai munkát is írt, de igazán maradandó érdeme az, 
hogy jó érzékkel és nagy tájékozottsággal válogatott össze néhány 
ókori művet, és ezeket latinra fordította. Mint említettem, 1126-
ban kezdetnek lefordította AL-HVÁRIZMI csillagászati táblázatait 
arabról latinra. Neki köszönhetjük, hogy fennmaradt AL-HVÁRIZ-
Minek A hindu számokról című könyve latinul, De Numero Indorum 
címen. Ennek a műnek már valóban nagy szerepe volt a mai szám
írás és számolási technika európai elterjedésében. Éppen ADELARD 
1142-es fordítása nyomán került a középkori matematikaoktatás 
középpontjába EUKLEIDÉSZ Sztoikheiája. 1155 táján ültette át la
tinra PTOLEMAIOSZ Almagesztjét. 

ADELARD Angliában tevékenykedett, de az igazi nagy „fordító
üzem" Spanyolországban virágzott. Toledóban RAYMOND herceg
érsek karolta fel a fordítókat, és a fordításhoz bőséges anyaggal 
szolgált a toledói könyvtár. Számos tudós és fordító dolgozott itt, 
köztük a matematikatörténet szempontjából a legnagyobb volt a 

cremonai GHERARDO (1114-1187). A csodálatos hangú Amati- és 
Stradivari-hegedűk városából azért utazott Spanyolországba, hogy 
megtanuljon arabul, és eredetiben olvashassa PTOLEMAIOSZ Alma-
gesztiét. Európa főként az ő fordításából ismerte meg PTOLE-
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MAioszt. GHERARDO aztán végleg Toledóban kötött ki, és egész 
életét a fordításnak szentelte. Több mint 85 mű lefordítása után 
érte a halál. EUKLEIDÉSZ Sztoikheiáját latinra tette át SZABIT IBN 
KURRA fordítása alapján, és az ő keze alól került ki AL-HVÁRIZMI 
Algebrájának egy latin példánya. Ekkor azonban már népszerűvé 
vált RÓBERT OF CHESTERnek egy 1145-ben megjelent fordítása. 

RÓBERT OF CHESTER (XII. század), angol matematikus fordító 
1150-ig tartózlcodott Spanyolországban, aztán hazatért Angliába. 
Tőle való az első Korán-fordítás is. Neki köszönhetjük a trigono
metria „szinusz" szavát, aminek a megszületését a 364. oldalon már 
elbeszéltük. Ezt a műszót átvették más fordítók, így a cremonai 
GHERARDO és a tivoli PLATÓ is. Ekkoriban lett AL-HVÁRIZMI nevé
ből „algoritmus", és a könyvének címében szereplő al-dzsabr fő
névből „algebra" (388. és 390. oldal). 

Az említett fordítók Európában népszerűsítették az arab algeb
rát még a görög geometria igazi megismerése előtt. Az algebra iránti 
érdeklődés egyik oka hihetőleg az volt, hogy az arab algebra köny-
nyebben érthetőnek bizonyult a sokszor fejlett térszemléletet is kö
vetelő, csupán szavakkal leíró, valóban magas színvonalú görög 
geometriánál. 

A XI-XIII. században tehát latinra fordítottak számos kulcs
fontosságú görög és arab művet. Ezzel megteremtették Európa szá
mára a tanulás lehetőségét. Ez természetesen nemcsak a matema
tika területén történt meg. Lássunk erre is néhány példát: 

Szicíliát 1091-ben hódította vissza a kereszténység a muzulmá
noktól. Itt II. FRIGYES (1194-1250) uralkodása idején komoly tá
mogatásra találtak a tudományos törekvések. Az ő égisze alatt ül
tette át MICHAEL SCOT (1175-1234) ARISZTOTELÉSZ biológiai írá
sait latinra. 

Különösen a XIII. századból sikerül sok tudós nevét felsorol
nunk. Az egyházi filozófusok közül nem maradhat említés nélkül 
ALBERTUS MAGNUS (1206-1280), AQUINÓI TAMÁS (1225-1274) és 

RÓBERT GROSSETESTE (11687-1253) tanítványa, ROGER BACON 

(12197-1292?). AQUINÓI TAMÁS ARISZTOTELÉSZ tanait igyekezett 
összehangolni a teológiával, és ezért igen sürgette egy teljes és hi
teles Arisztotelész-fordítás megszületését. Véleménye szerint az 
egyházi dogmák nem lehetnek ellentétesek a józan ész megállapí
tásaival, sőt az igazság kutatása az ember egyik legfontosabb fel
adata. A tudás önmagában sem nem hasznos, sem nem káros, ezzé 
vagy azzá csupán az alkalmazása teszi. Nem mondhatunk le a tu
dás hasznáról csupán azért, mert rosszra is felhasználható. Ő is 
hirdette az oxfordi GROSSETESTE-tel és ROGER BACONnel egybe
hangzóan, hogy a megismerés alapja a tapasztalat. Hangsúlyozták 
a matematika fontosságát is, hiszen észrevették, amit már a pütha-
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goreusok is hirdettek, hogy a természet megismeréséhez elenged
hetetlenek a matematikai ismeretek. Ezért az iskolai oktatásban 
fontos szerepet szántak a matematikának. ROGER BACON maga is 
végzett optikai kísérleteket, és gondolatvilágában a tudományt az 
ember szolgálatába állította. 

ROGER BACON barátja: PIERRE DE MARICOURT (PEREGRINUS) 

1269-ben egy könyvecskében tette közzé mágneses kísérleteit. 
Ugyancsak ebben a században élt az anatómia egyik úttörője: 
MONDINO DE Luzzi. Ekkor végezte kutatásait a vértanúhalált szen
vedett RAIMUNDUS LULLUS (1234-1315), az alkimista. Oxfordban 
WILLIAM OCKHAM (12807-1349?) felelevenítette az alexandriai 
JOHANNESZ PHILOPONOSZ (530 körül) impetuselméletét, amely elő
ször mert ellentmondani ARISZTOTELÉSZ mozgáselméletének. (Az 
impetus, a lendület miatt mozog a test a mozgató erőhatás megszű
nése után.) Az impetuselméletét a párizsi egyetem rektora, JEAN 
BURIDAN (13007-1358?) fejlesztette tovább. Ne feledkezzünk meg 
arról sem, hogy a XIII. században épült, többek közt, a Notre-
Dame, a westminsteri apátság és a reimsi székesegyház. 

Kanyarodjunk azonban vissza a matematikához. A X-XIV. szá
zadban vívták elkereseredett harcukat az abacisták és az algoritmi
kusok. Az abacisták nem akartak megválni az abakusztól (71. ol
dal) és a római számírástól. Az algoritmikusok viszont szorgal
mazták a hindu számírást és a helyi értékekre alapozott műveleti 
eljárásokat, az algoritmusokat. Az algoritmusra esküdött a már 
említett bathi ADELARD is és ÁBRAHÁM IBN EZRA (1090-1167?). 
A bizánci algoritmikus számolómesterek nem a hindu-arab szám
jegyeket használták, hanem a görög ábécé első 9 betűjét és a nulla 
jelét (70. oldal). Hasonlóan a zsidó IBN EZRA a zsidó ábécé első 
9 betűjét és a nulla jelét használta számjegyekként. E két példa jól 
érzékelteti az új számírásra való áttérés lassúságát. Még az algo
ritmikusok között is voltak, akik ragaszkodtak az általuk megszo
kott számjelekhez, habár a helyi értékes 10-es számrendszerű szám
írást már elfogadták. Különösen a kereskedők berzenkedtek a 
hindu-arab számjegyek ellen, mert úgy vélték, hogy ezekkel köny-
nyebb az üzleti könyvek hamisítása. Különben is nehéz volt elsza
kadni az abakusztól, hiszen azon még az írástudatlan is megtanul
hatott számolni. 

Az új számírás és számolás legeredményesebb terjesztői közé 
tartozott JOHN HALIFAX (12007-1244 és 1256 között), más nevén 
SACROBOSCO, az angol iskolamester, aki kitűnő gyakorlati könyvet 
írt Algoritmus vulgáris, azaz A közönséges algoritmus címen. Elemi 
csillagászati könyvét, a Sphaerái sokáig tanították az iskolákban. 
A francia ALEXANDRE DE VILLEDIEU 1225 körül versbe szedte az 
alapműveletek ismertetését Carmen de algorismo (Dal az algorit
musról) címen. A most felsoroltak mellett ki kell emelnünk 

Albertus Magnus 

Roger Bacon 
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LEONARDO PISANO (11707-1240 után) munkásságát. Ismertebb neve 
FIBONACCI, vagyis BONACCI fia. Ez az arab mintájú olasz név (ibn 
Bonacci=Fi-Bonacci) sejteti, hogy tulajdonosa közvetített az arab 
és a keresztény világ között. Apja Pisa kereskedelmi ügyvivője volt 
a Bugia nevű észak-afrikai arab városban. Az ifjú LEONARDO Al
gírban tanult, és nemcsak az arab nyelvet sajátította el, hanem fel
ébredt érdeklődése az arab nyelvű tudományos irodalom iránt is. 
Különösen a matematika vonzotta. Igen nagyra becsülte AL-HVÁ-
RIZMI műveit. Kereskedőként megismerte az akkori arab és keresz
tény világ nagy részét. Járt Egyiptomban, Szíriában, Szicíliában 
és természetesen Itáliában. 1202-ben írta meg nagy összefoglaló 
munkáját, a Liber abacit, Az abakusz könyvét. Ebben rendezte és 
saját eredményeivel is kiegészítette az általa összegyűjtött aritme
tikai és algebrai ismereteket. Ez a munka már lényegesen több egy
szerű fordításnál, kétségkívül átmenet a passzív fordítói tevékeny
ség és az aktív kutatómunka között. 1228-ban írt egy másik, ha
sonló jellegű geometriai összefoglalást is. Ennek címe: Practica 
geometria, azaz Gyakorlati geometria, amely főleg EuKLEiDÉsznek 
Az alakzatok felosztásáról szóló, elveszett műve nyomán született. 
LEONARDO összeállított még két matematikakönyvet. Mind a kettő 
egyenletmegoldásokkal foglalkozik, és főleg azokat a feladatokat 
gyűjti össze, amelyek II. FRIGYES szicíliai király matematikai via
dalain szerepeltek. Az egyik mű - amint a Liber quadratorum cím 
is jelzi - négykötetes, a másik címe Flos (virág, valaminek a színe, 
virága). 

Érdemes még néhány szót szólni a Liber Abaciról. A címe félre
vezető, mert éppen nem az abakuszon való számolás a mondani
valója. Mindjárt a bevezetésben megismerteti az olvasót a hindu 
számírással, és megtanítja az aritmetikai műveletek elvégzésére 
egészen a gyökvonásig bezárólag. Aztán rögtön gyakorlati felada
tok következnek a kereskedelmi számtan köréből. E feladatoknál 
- természetük szerint - főleg törtekkel kell számolni. Ez pedig az 
új számolási eljárás bevezetését élesen megszakítja, hiszen FIBO
NACCI nem alkalmazta az akkor még ismeretlen tizedes törteket, 
tehát nem használta ki a helyi értékes számolás előnyeit éppen ott, 
ahol annak fölénye szembeszökő lenne. Inkább nehézkesen szá
molt az egyiptomi egységtörtekkel vagy a közönséges törtekkel, 
bár használt hatvanados törteket is. Az utóbbiak példájára kézen
fekvő lett volna a tizedes törtek bevezetése. LEONARDO ezt elmu
lasztotta, pedig ez hatalmas újítás és elsöprő érv lett volna a 10-es 
számrendszerű helyi értékes algoritmusok elfogadása mellett. A kö
zönséges törtek írásánál következetesen használta a törtvonalat. 
A vegyes számoknál előbb írta a törtrészt, és ezt követte az egész, 

3 3 

tehát például a 2 - nála - 2. Egészen szokatlanok az araboktól át

vett rövidítő törtjelöíései. Gyakorlatában például az 
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1 5 7 
2 6 10 azt jelentette, hogy: 1_ _ 5 _ _ 1 _ 

10 + 6- 10 + 2-6- 10 

Nem lehetett nagy vonzóereje annak a feladatának sem, amely 
1 2 1 1 2 1 4 7 

szerint ha - - rotulus - - - bizánci pénzt ér, akkor bizánci 

pénz értéke 3 8 83 11 rotulus. 
4 10 149 12 

Tartalmuk szerint a feladatok között előfordultak árszámítások, 
valuták átszámításai, ötvözetek finomságának meghatározása és 
más, a kereskedelmi életből vett problémák. Módszerüket tekintve, 
találunk hármasszabályt az egyenes és a fordított arányosságok 
esetén, regula falsit (59. oldal) és egyenletmegoldást. Annak elle
nére, hogy LEONARDÓnak jó érzéke volt a jelölések használatára, 
sőt újak bevezetésére is, algebrájában, azaz az egyenletmegoldások
ban teljesen visszaesett a retorikus algebra színvonalára. Nem hasz
nálta az ő korában már szokásos arab jelöléseket sem. Algebrájá
nak másik jellemzője, hogy nem tud elszakadni a geometriától. 
Egész könyvében a geometria és az algebra egymást támogatása 
észlelhető. Amint a bevezetőben mondtam, a Liber abaci LEONARDO 
matematikai tapasztalatait gyűjti össze, tehát nem csodálható ben
ne a sokféle hatás. A geometria segítségül hívása a görögökre em
lékeztet, a 60-as számrendszer Mezopotámiára, a legtermészete-

A pisai székesegyház 
és a Ferdetorony 
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sebb, hogy az arab hatás alól sem tudta kivonni magát, és az egyip
tomi egységtörtekkel való számolás mellett felbukkan az Ahmesz-
papirusz 7 macskás feladatának (61. oldal) egy változata. Van 
azonban FiBONACCmak egy világhírnévre vergődött feladata is. Ez 
a következő': 

Hány pár nyúlra szaporodik egy év alatt a kezdeti egy pár, ha a 
nyulak 2 hónap alatt válnak ivaréretté, és ezután minden pár min
den hónapban egy új párnak ad életet ? Az egymást követő hóna
pokban a nyúlpárok száma: 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, . . . 

Ez az ún. Fibonacci-sorozat, amelynek rengeteg olyan érdekes tu
lajdonsága van, amely felkeltette a későbbi matematikusok érdek
lődését is. Ezek közül talán a „legizgalmasabb" az, hogy amennyi
ben e sorozat két szomszédos eleme an és an+ u annyiban 

ami pedig az aranymetszés arányszáma (95. oldal). 
FIBONACCI 15 fejezetből álló Liber abacija. a kortársak számára 

nehéz olvasmánynak bizonyult. Egészen más jellegű volt az 1225-
ben megjelent Flos és a Liber quadratorum. Ezek számos kitűnő 
példát mutatnak a határozatlan egyenletekre is. Befejezésül ismer
jük meg a Flos egy nagyon előremutató feladatát, amelynek gon
dolatmenete a maga korában méltán dicséri szerzőjét. 

Megoldandó az 
x 3 +2x 2 +'10x=20 

harmadfokú egyenlet! 
FIBONACCI először kimutatja, hogy a megoldás nem lehet egész 

szám, hiszen az egyenletből, ha 

{ x2 x3) 
1 0 | x + — + —1 = 20, illetve x+-^-+—=2 

alakba írjuk, akkor leolvasható, hogy x < 2 . így az egész számok 
közül megoldásként csak az 1 jöhetne számításba, de ennek lehe
tetlenségéről könnyű meggyőződnünk. 

Nem lehet azonban x racionális szám sem - folytatja FIBO
NACCI -, mert kizárt, hogy 

x1 x3 „ 
* + T + l ö = 2 

legyen, ha x-nél a nevezőbe jön egy egész szám, x2-nél egy másik és 
x3-nél meg egy harmadik is. 

Valamely racionális szám négyzetgyöke ugyancsak nem lehet az 
egyenlet gyöke, mert az 
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_20-2x 2 

X~ 10+x2 

alakjából az következnék, hogy az egyenlet bal oldala irracionális, 
(mivel már előbb kimutatta, hogy racionális nem lehet), a jobb 
oldala pedig racionális lenne. Ez lehetetlen. A továbbiakban ki
mutatja Fibonacci, hogy az a+ yb alakú irracionális számok sem 
elégíthetik ki az egyenletet. 

Miután FIBONACCI mindezeket tisztázta, csak azután fogott az 
x közelítő értékének a meghatározásához, és úgy találta, hogy a 
60-as számrendszerben 

x«* 1; 22,07,42,33,04,40. 

Sajnos azt már nem árulta el, hogy miként jutott ehhez a meghök
kentő pontossághoz. Nem lenne meglepő, ha hallott volna a kínai 
Horner-módszerről (315. oldal). 

LEONARDO DA PISA munkásságáról összefoglalóan megállapít
hatjuk, hogy ő volt az első európai matematikus, aki a korabeli 
arab matematika színvonalát elérte, sőt némely vonatkozásban 
talán túl is szárnyalta. Igaz, hogy ő is elszigetelt tehetség volt, ma
tematikai iskola nem alakult ki körülötte. 

Ha FiBONACCihoz nem is mérhetjük, de korának szintén kiváló 
matematikusa volt 

JORDANUS NEMORARIUS (?-1236). Minden valószínűség szerint azo
nos azzal a JORDANUS TEUTONicusszal, illetve JORDANUS SAXO-
NiÁval, aki Párizsban a dominikánusok második generálisa, rend
jének főnöke volt. Ha így van, akkor a Szentföldre zarándoklása 
után, hazautaztában hajótörés áldozata lett. Ő az első német 
matematikus, aki a matematikatörténetben helyet érdemel. Talán 
róla mondhatjuk el először, hogy algebrai jelölései - amikor egy 
számot betűvel jelöl - már nem ragadnak a számok megfelelő 
geometriai alakzatához. A betűszám tehát nála nem szakaszként, 
vagy két szám szorzata nem téglalapként jelenik meg, hanem a 
szorzat is egy szám, amelyet egyetlen betű jelöl. Figyeljük meg 
NEMORARIUS betűhasználatát egy kis példán! A De numeris da-
íis, azaz Az adott számokról című feladatgyűjteményéből való a 
következő feladat: 

Legyen adott az abc szám. Osszuk ezt két, ab és c részre. Legyen 
adott d is, az ab és c részek szorzata. Legyen az abc négyzete e, 
és legyen d négyszerese/, valamint legyen g az a szám, amelyet ak
kor nyerünk, ha e-ből kivonjuk/-et. Ekkor g az ab és c különbsége. 
Mivel h ismert, azért ab és c meghatározható. 

Amint látjuk, ez nagyon nehézkes dolog, vég nélkül szaporodnak 
a betűk, és ami a fő baj, áttekinthetetlenül. Ma ezt a feladatot legrö
videbben az 
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xy=a 

x2—4xy=b 

egyenletrendszer fogalmazná meg, ahol x és y a keresendő részek, 
a és b pedig adott számok. 

Az említett könyv négykötetes, és 115 olyan feladatot tárgyal, 
amelyek első-, illetve másodfokú egyenletre vagy egyenletrendszerre 
vezetnek. Ezek között sok, másoktól átvett feladat is van, de a 
megoldási módjuk általában mindig egyéni. Szemléltesse ezt a mai 
jelölésekkel az 

. 5 x+6=-y 

y+4=2z 

z+2=-x 

egyenletrendszer NEMORARIUS szerinti megoldása. Először az első 
2 

egyenlet mindkét oldalához hozzáadott 6 5 -ot. Ekkor 

x+l2^=l(y+4). 

Ezzel elérte, hogy a második egyenlet szerint az (y+4) helyett 2z-t 
írhatott, tehát: 

x+ 12 -=-s-z. 
3 3 

20 
Most az így nyert egyenlet mindkét oldalához hozzáadott -^ -ot. 
Ekkor 

x+í9l-=f(z+2). 

A harmadik egyenlet alapján (z+2) helyett - x írható, így 

, r t l 50 x+l9rTíx. 

Innen már x= 14. 
NEMORARIUS vigyázott arra, hogy az ismeretlenek természetes 

számok legyenek. Olykor megvizsválta a megoldhatóság feltételeit 
is. írt még egy Arithmetica decem libris demonstrata (Aritmetika 
tíz könyvben) című művet, amely inkább filozófiai tárgyú, de ebben 
is megtalálható a számoknak betűvel való jelölése. Az elmondottak 
alapján NEMORARIUS az algebrai szimbólumok bevezetésének egyik 
előfutára volt, bár ilyen irányú törekvése elszigetelt, utánzásra nem 
talált. 

Ismeretes NEMORARiusnak még egy négykötetes geometriakönyve 
is A háromszögekről (De triangulis). Ebben, a címhez hűen, három-
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szögekkel foglalkozik, és különböző síkidomok különböző felosz
tásával. Ebből a könyvből szemeltünk ki egy szögharmadolást, 
amely hihetőleg a saját eredménye. A 256. ábra a szögét a követke
zőképpen harmadolta: Az a szög csúcsából, mint centrumból r su
garú kört rajzolt, azután az O középpontban merőlegest állított az 
OB szögszárra (OC). Vonalzócsúsztatással (neuszisz szerkesztés: 
104. oldal) megrajzolta az AD húrt úgy, hogy annak a DE szakasza 
a kör sugarával legyen egyenlő. Végül az O pontból meghúzta az 
AD szakasszal párhuzamos OF sugarat. Az ekkor keletkezett /3 
szög éppen az a harmada. Ennek igazolása az ábra alapján a kedves 
olvasónak bizonyára nem okoz nehézséget. 

NEMORARIUS matematikai érdemei közé tartozik, hogy PTOLE-
MAiosznál is részletesebben írta le a sztereografikus projekció tulaj
donságait (267. oldal). 

A fizika területén is szerzett érdemeket. Ő volt, aki először álla
pította meg helyesen a lejtőre helyezett test súlyának a lejtő irá
nyába eső összetevőjét. Következtetésének az volt az alapja, hogy 
ha egy testet éppen h magasságra tudunk felemelni, akkor w-szer 

h 
súlyosabb testet csak - magasra emelhetünk. Ez a megállapítás fel
tétlenül eszünkbe juttatja az energia megmaradásának elvét. NEMO-
RARiusnak ez a mechanikai tétele elsőként haladta túl az ókori és az 
arab mechanikai eredményeket. Mint filozófus, a hamisítatlan, te
hát a teológiához még nem igazított arisztotelészi tanok mellett 
szállt síkra. 

Még a XIV. században sem keletkeztek Európában matematikai 
iskolák. A néhány kiemelkedő tudós köré nem csoportosultak ta
nítványok, akik a mester által megtalált úton továbbhaladtak vol
na. Ilyen kis gócok már keletkezőben voltak a filozófiával nagyon 
összefonódó fizika területén. Az oxfordi Merton College-ban 
például a század első harmadában központi kérdéssé vált az egyen
letesen változó mozgás törvényeinek kutatása. Itt született meg az 
ún. Merton-szabály, amely kimondja, hogy a megtett út kiszámítá
sa szempontjából az egyenletesen változó mozgás helyettesíthető 
egy olyan egyenletes mozgással, amelynek a sebessége a változó 
mozgás kezdő- és végsebességének a számtani közepe, amennyiben 
a két mozgás útja és időtartama megegyezik. Ennek az eredmény
nek a megszületésében - amely az ókor mechanikájához képest újat 
állapít meg - szerepe volt 

THOMAS BRADWARDINE (12907-1349) angol fizikusnak, a későbbi 
canterburyi érseknek. Valószínű, hogy a Chichester melletti Hard-
fieldben született a sussexi járásban. Magas tudományos és teoló
giai fokozatot szerzett, aztán Oxfordban tanított filozófiát, kezdet
ben a Balliol College-ban, majd 1323-tól 1335-ig a Merton College-
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ban. Ezután lett a londoni Szent Pál-templom kancellárja. III. ED-
WARD király őt választotta gyóntatójának a canterburyi érsek aján
latára. Ennek halála után, 1349-ben ő került az érseki székbe, de egy 
hónappal beiktatása után elragadta a pestis. 

írt egy filozófiai művet, a De Causa Deit (Isten ügyéről). Ebben 
hadakozik az angliai PELAGIUS (380 táján) szerzetes azon vallás
filozófiai tanítása ellen, amely szerint az ember kiérdemelheti az 
isteni kegyelem minden formáját, és a már egyszer elnyert kegyelem 
megtartásához nem kell újabb kegyelem. Ez a vitairat persze nem 
hatott különösképpen sem a matematika, sem a fizika fejlődésére, 
de egy másik könyve, a Tractatus de proportionibus velocitatum 
(Értekezés a sebességek arányairól) kimondottan fizikai tárgyú. 
Érdem, hogy meg merte támadni ARISZTOTELÉSZ azon állítását, 
hogy a sebesség (v) a mozgató hatással (F) arányos, és a mozgást 
gátló hatással (R) fordítva arányos. Ma ezt így foglalnánk képletbe: 

F 
v=k -=•, ahol k arányossági tényező. 

Ez nem lehet igaz - érvelt BRADWARDINE -, mert e szerint akkor is 
van sebessége a testnek, ha a rá ható mozgatóerő akkora, mint a 
mozgást akadályozó, sőt még akkor is, ha az R ellenállás nagyobb 
az F mozgatóerőnél. E részben helyes megállapítás után azonban tisz
tán spekulatív úton azt a hibás kijelentést tette, hogy a sebesség függ 

F 
ugyan az — viszonytól, de nem egyszerűen arányos vele, hanem 

jrv 

ha a sebesség kétszer, háromszor, H-szer nagyobb lesz, akkor az 
F 
~ hányados második, harmadik, n-edik hatványával arányos: R 
Ugyanúgy, ha a sebesség a felére, harmadára, n-ed részére csökken, 

F akkor az nem az — hányadossal arányos, hanem annak második, 
R 

harmadik, w-edik gyökével. Ma ezt úgy mondanánk, hogy a sebes-
F ség az — logaritmusával arányos. Képletszerűen: 
R 

-*•**(£) . 
Valóban, ha vn—nv, akkor 

v„=k-\og ír 
és ha »„=- , akkor 

n 

1/ ^ 
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Ez a megállapítás jellegzetes példája annak, hogy egy tévedés is 
lehet a haladás előmozdítója. Ha ugyanis legutóbbi képletünket a 

j 

v„=k- log 

alakban írjuk, akkor nem is nagyon erőszakoltan azt mondhatjuk, 
hogy BRADWARDINE fizikailag téves törvényében a fizikán keresztül 
belopakodott a matematikába nemcsak a logaritmusfüggvény fo
galma, hanem a hatványnak a törtkitevőre való általánosítása is. 

A fizikusként matematikai érdemeket szerző BRADWARDINE írt 
még néhány jelentéktelen matematikai tárgyú munkát is EUKLEI
DÉSZ, ARISZTOTELÉSZ és BOETHIUS szellemében. Arithmeticáya. és 
Geometriája tankönyvekül szolgáltak. A Geometria speculativa és a 
Tractatus de continuo (Értekezés a folytonosságról) filozofikus jelle
gű könyvei. Ezek fő matematikai mondanivalója az, hogy a folyto
nos mennyiségek végtelen sok oszthatatlan részt tartalmaznak, de 
matematikai atomok mégsem létezhetnek. BRADWARDINE már nem 
egészen magános kiválóság, határozottan befolyást gyakorolt kor
társaira, akik őt tisztelettel doctor profundus-nak, nagy doktornak 
(profundus = mély, kimeríthetetlen) nevezték. 

BRADWARDINE angliai működésével majdnem párhuzamosan, 
néhány év eltolódással, élt és dolgozott Franciaországban a közép
kor utolsó nagy matematikusa: 

NICOLE ORESME (Oresmicus, 13207-1382). Abban is hasonlít an
gol kortársához, hogy ő szintén fizikusként szerzett matematikai 
érdemeket. Valószínű, hogy Caen mellett született. 1340-ben már 
a párizsi egyetemen látjuk. Itt igen nagy hatással volt rá BURIDAN, 
akinek impetuselméletét azonban csak félig fogadta el. BURIDAN 
felfogása szerint Isten a teremtéskor, amikor megindította a világ 
gépezetét, az égitestekkel annyi impetust (lendületet) közölt, hogy 
azok az ellenállás nélküli térben már örökké mozogni képesek 
anélkül, hogy szükség lenne további, folyamatos isteni beavatko
zásra. BURIDAN nagy tette tehát az volt, hogy egységes világképet 
alkotott. Ugyanazon törvények szerint mozognak az égitestek, 
mint a földiek: az égi és a földi mechanika törvényei azonosak. 
ORESME álláspontja ehhez képest visszalépés. Lehet - mondja -, 
hogy Isten a teremtéskor az égitestekbe különös mozgató és ellen
álló hatásokat beleteremtett, amelyek által azok úgy mozognak, 
mint egy mechanikus óra, de ezen erők természete különbözik a 
Földön működő erőkétől. A mozgásra késztető erő a testben impe
tust kelt, de ez a mozgó testben nem állandó - mint ahogy ezt 
BURIDAN állítja -, hanem csökken. Az Istennek tehát állandóan 
pótolnia kell az égitestek lendületét, hogy mozgásuk meg ne szűn-

í 

Nicole Oresme 
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jék. Ilyen tehát ORESME világképe, világórája, amelyet állandóan fel 
kell húzni, hogy járjon. 

Tanulmányait a Na varra Kollégium teológiáján végezte el 1355-
ben vagy 1356-ban. A kollégium nagymestere lett, és ebben a mi-
nó'ségében szerezte meg a francia trónörökösnek, a későbbi V. KÁ-
ROLYnak a barátságát. A kollégiumot csak 1362-ben cserélte fel a 
roueni kanonoksággal. Rouenban a katedrális dékánja, lett. Püs
pöki kinevezését valószínűlegazzal érdemelte ki, hogy V. KÁROLY 
kívánságára, 1369-ben latinból franciára fordította ARISZTOTELÉSZ^ 
és a fordítást jegyzetekkel is ellátta. 

ORESMICUS korának talán legnagyobb műveltségű, gyakorlati 
érzékkel is megáldott tudósa volt, aki lelkes prédikátori és teológusi 
hivatásának gyakorlása mellett felvilágosult elvekkel ítélte el az 
asztrológiát, fordításaival hozzájárult a francia tudományos nyelv 
kialakításához, és nem lebecsülendő a tudományokat népszerűsítő 
munkája sem. A matematikatörténet sem feledkezhet meg róla, 
mert nála találjuk az exponenciális függvény fogalmának a csíráit; 
a koordinátageometria megszületésének egyik jeles úttörője volt, 
és ügyesen bánt a sorokkal. Vegyük sorra matematikai érdemeit! 

Ugyanúgy, mint BRADWARDINE, Ő is támadta ARISZTOTELÉSZ 
mozgástörvényét, hogy ti. a sebesség egyenesen arányos a mozgató
erővel és fordítottan arányos az ellenállással. ORESME azonban 
BRADWARDINE törvénye helyett egy másikat agyalt ki, amely éppen 
olyan helytelen volt, mint az angol fizikusé, de matematikai szem
pontbél éppen olyan figyelemre méltó is. A De proportionibus pro-
portionum (Az arányok arányairól) című tanulmányában azt állítja, 
hogy ha a vx sebességet az R1 ellenállással szemben az Fl erő hozza 
létre és a v2 sebességet az R2 ellenállással szemben az F2 erő, akkor 

R2 [ K J ' 

Ez a fizikai szempontból hibás képlet matematikai viszonylatban 
két előremutató fogalmat rejt. Az egyik az exponenciális függvény, 
a másik pedig a hatvány általánosítása törtkitevőre. ORESME éppen 
a törtkitevős hatványt nevezte az arány arányának. A szóban forgó, 
1360-ban megírt művében tárgyalta az egyenlő alapú hatványok 
szorzásának és hatványozásának azonosságait törtkitevőkre is, sőt 
egy későbbi könyvében, az Algorismus proportionumhan (Arányok 
algoritmusa) ismerteti a törtkitevős hatványok néhány fizikai és 
geometriai alkalmazását is. A törtkitevőjű hatvány fogalmának a 
bevezetése nála tehát teljesen tudatos, annyira, hogy számukra je
lölést is ajánl. Nekünk szokatlan jelölései a következők: 
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A kallosdi körtemplom 
(XIII. sz.; Csák Miklós felvétele) 
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2 2 ,\ &.A vagy 4 - 2 - 2 s* 

idó (longitudo) tengely 

257. ábra 

idó (longitudo 

258. ábra 

idó (longitudo) 

További általánosítást jelent az, hogy ORESME irracionális tört-
kitevőjű hatványt is ismert, mégpedig kétfélét: az egyiknél az alap 

_ 2 

irracionális, mint például a (V2)3, a másiknál pedig a kitevő, mint 

ü 
például a 3 esetén. 

Matematikai vonatkozásban szintén érdekes az alapjában véve 
fizikai tárgyú Tractatus de configurationibus qualitatum et motuum 
(Értekezés a minőségek és a mozgások elrendezéséről) című köny
ve. A XII-XIV. században jelentkezett az a törekvés, hogy különbö
ző tulajdonságok, minőségek erősségét, intenzitását mérőszámokkal 
jellemezzék. Ez még az egyház által fontosnak tartott emberi tulaj
donságokra is kiterjedt. Az egyik ember jámborsága, bűnbánata 
vagy szeretete hányszor nagyobb egy másikénál? Ugyanazon ember 
hite hogyan változik az időben? A fizikában ilyen minőség volt va
lamely változásnak (mozgásnak, hőmérséklet-emelkedésnek stb.) 
a sebessége. A mérési lehetőségek hiánya vagy korlátozott volta 
miatt a minőségek intenzitásainak az összehasonlítása a skolaszti
kus filozófiában sok badarságot szült. ORESME azonban az említett 
könyvében mind fizikai, mind matematikai szempontból értékes 

. ötlettel igyekezett szemléltetni a minőség intenzitásának időbeli 
változását. Rajzolt egy vízszintes tengelyt, amelyet longitúdo-
(hosszúság-) tengelynek nevezett. Ha példánkban a vizsgált minőség 
egy mozgó test sebessége, akkor a tengelyen egyenlő távoli pontok 
jelölték a mozgás időpillanatait. Minden ilyen ponthoz, azaz idő
pillanathoz tartozik valamekkora sebesség (a minőség intenzitása). 
ORESME ezen sebességekkel arányos hosszúságú szakaszokat emelt 
a megfelelő időpillanatokban, a longitúdotengelyre merőlegesen. 
Ezeket a szakaszokat latitúdóknak (szélességnek) hívta. A latitú-
dók felső végpontjait összekötő görbe valóban nagyon szemléletessé 
tette a mozgás sebességének változását. Az Oresme-féle ábrázolás
ban nem nehéz ráismernünk a derékszögű koordináta-rendszer 
azon grafikonjára, amely a sebességet az idő függvényeként fejezi 
ki. Ilyen Oresme-féle grafikonokat mutat a 257., a 258. és a 259. 
ábra, az egyenletes, az egyenletesen változó és az egyenlőtlenül vál
tozó mozgások esetén. 

ORESME azt is észrevette - magyarázni nem tudta -, hogy a grafi
kon alatti terület számértékben megadja a mozgás útját. így a 258. 
ábráról leolvashatta a Merton-szabályt: 

259. ábra s= 
oQ+v. 
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A zsámbéki templomrom 
(XÍII. sz.; Csák Miklós felvétele) 
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Az ő szemléletében azonban nem a latitudók végpontjait összekötő 
folytonos görbe a változás grafikonja, hanem a görbe alatti terület. 
Ha tehát valamely minőség intenzitása, azaz egy jelenség mérhető 
tulajdonsága állandó, akkor ezt a tényt egy téglalap, ha az intenzi
tás egyenletesen változik, akkor ezt egy háromszög vagy trapéz, és 
végül ha a figyelt tulajdonság egyenlőtlenül változó, akkor egy gör
bével és három szakasszal határolt síkidom szemlélteti. Úgy érezzük, 
és joggal, hogy ezekben a gondolatokban valahol ott bujkál a ha
tározott integrál szemléletes fogalma. Azt ugyan ORESME nem tette 
meg, de nekünk érdemes észrevennünk, hogy az ábrázolásnak ez a 
módja a szabadesés esetében elvezet a GALILEI által megtalált út
törvényhez. Ábrázolja ugyanis ORESME módjára a nulla kezdősebes
ségű szabadesést a 260. ábra, amelyen a longitudo az idő és a latitu-
do az egyenletesen növekvő sebesség. A t tengelyen feltüntetett 
egyenlő szakaszok jelentsenek 1 másodpercet. Ekkor az első másod
percben megtett út mérőszáma akkora, mint az ABC háromszög 
területéé. Ezt a-val jelöltük. A grafikon mutatja, hogy a második 
másodpercben megtett út 3a, a harmadik másodpercben 5a, és a 
negyedikben la stb. Az egymást követő másodpercekben megtett 
utak aránya tehát: 1 : 3 : 5 : 7 : . . . 

Ugyanígy leolvasható, hogy az első másodpercben megtett az 
eső test a utat, az első két másodpercben 4a-t, az első háromban 
9a-t, az első négyben 16a-t és így tovább. A megtett út tehát az idő 
négyzetével arányos. Képletszerűen: s=at2. 

ORESME grafikonjai tehát egyrészt megfelelnek a derékszögű 
koordináta-rendszerben való ábrázolásnak, másrészt magukban 
hordozzák a határozott integrál fogalmának a csíráit, és amint a 
szabadesés példáján megmutattuk, igen gyümölcsöző fizikai gon
dolatmenetekre adtak alkalmat. 

A középkornak ez a kiemelkedő matematikusa érdeklődéssel és 
eredményesen foglalkozott a sorok összegezésével is. Rendszerint 
itt is segédeszközül használta a grafikus ábrázolást. Teljes tudatos
sággal megkülönböztette a divergens sorokat a konvergensektől. 
Ő látta be először, hogy az 

, 1 1 1 1 1 
2 3 4 5 n 

harmonikus sor divergens, azaz a mai kifejezéssel élve - a részlet-
összegek sorozata végtelen naggyá nőhet. Ezt a sor tagjainak megfe
lelő csoportosításával látta be a következőképpen: 

_ « l fi í) íl 1 1 IV 
^ = 1 + 2+Í3+4J+(5+6+7+8J+--- + 
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í l 1 1] 
+ [2k+ 2k+'" + 2k)+ '" 

SM+5+5+J+... + 5+... 

Az w-edik részletösszeg tehát minden számnál nagyobbá válhat, 
azaz a sor divergens. 

Ugyancsak Oresme határozta meg az 

_ 1-3 2-3 3-3 n-3 
4 16 64 4" 

sor összegét is. Ez történhet így is: 
Tekintsük az 

S'=l • 3x+2 • 3x2+3 • 3x3+ ... +n -3xn+... 

sor n-edik részletösszegét: 

S;=l •3x+2-3x2+3 -3x*+... + n • 3x". 

Ennek x-szerese: 

xS'n=l • 3x2+2 • 3x3+3 • 3x4+ . . . + « • 3x"+l. 
így 

S'n(x- l)=n- 3x"+1-(l • 3x+3x2+3x3+ .. . + 3x")= 
= n- 3x"+1-3x(l + x+x2+ ... + x"-l)= 

x"— 1 
= n-3xn+1 — 3x — , aho lx^ l , 

tehát X~l 

„, 3nx"+i x"-\ 
S.=——-5—3x 

Ha most x= - , akkor a segítségül hívott sor éppen az eredetit adja, 

x-l ( x - l ) 2 

segítségül hívót 

vagyis annak az w-edik részletösszege: 

l - l _ _ 3/i 3 4" 

w 3-16 f i V 
4» 4-9 [4" ) ~ 

4 n 1 
3 4" 3 • 4—1 • 

A sor összege tehát: 

Sm lim S„=lim h S - 4 -
,, „,3 4" 3 .4» - ' | 3' 
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A velencei Doge-palota Említésre méltó még, hogy ORESME felismerte a mozgások relatív 
f " sz"-* voltát, amikor leszögezte, hogy egyetlen érvet sem ismerünk annak 

az eldöntésére, hogy a csillagos ég forog az álló Föld körül, vagy az 
álló égi szférában forog a Föld a tengelye körül. Közgazdasági elmé
leteit a De mutationibus monetarum (A pénzek változásairól) című 
könyvében foglalta össze. 

Az itáliai FIBONACCI, a német NEMORARJUS, az angol BRADWAR-
DINE, a francia BURIDAN és a Normandiából való, tehát szintén 
francia ORESME a XIII. és XIV. század kiemelkedő' matematikusai 
voltak. Talán nagy tévedés nélkül elmondhatjuk róluk, hogy 
mindegyik környezetében - mint kristályosodási centrum és mint 
vezetó' körül - kialakulhatott volna a tanítványok egy olyan cso
portja, amely kezdeményezéseiket továbbviszi. Ez azonban nem 
történt meg, így követó'k nélkül, egymás eredményeiről sem tudva, 
csupán magános fénysugarak lehettek. E fénysugarak nyomában 
azonban korántsem a hajnal derengett fel Európa egén. A gazdasági 
és technikai fejlődést és a nyomában haladó természettudományos 
kibontakozást hanyatlás követte. A fejlődés lelassulásához, sőt 
számos területen a teljes megállásához nagyban hozzájárult az idő
járás kedvezőtlenné válása. A XIV. században egész Európa mező
gazdaságát hideg, esős nyarak sújtották. A gabonatermés elmara-
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dásának következtében számunkra elképzelhetetlen módon pusz
tított az éhhalál. A nagy városok ellátása különösen,nagy nehézsé
gekbe ütközött. Ehhez járult, hogy az elégtelen egészségügyi és köz
tisztasági viszonyok nyomán az éhező lakosságot ragályos beteg
ségek pusztították. Az 1348-1350-es nagy pestisjárvány után Euró
pa 73 milliós lakossága 51 millióra csökkent. Ez az európai méretű 
tragédia és gazdasági katasztrófa kiélezte a különböző osztályok 
közötti, már korábban is meglevő ellentéteket. A XIII. századi 
sztrájkokat a XIV. században hatalmas méretű parasztfelkelések és 
velük párhuzamosan nagy munkáslázadások követték. Ezek meg
buktak ugyan, de mégis bizonyos egyensúlyi állapotot hoztak létre a 
nemesség, a polgárok, a parasztság, a kereskedők és a munkások 
között. Ez a helyzet aztán hosszú időre állandósult az akkori kul
turális és civilizációs színvonallal együtt. Még a kezdetben haladó 
szellemű céhek is a technikai fejlődést akadályozó, szűk látókörű 
érdekvédelmi testületekké váltak. 

A hallatlanul rossz gazdasági viszonyok nagymérvű szellemi el
nyomást indukáltak. Ebben az elnyomásban sajnálatos módon az 
egyház játszotta a fő szerepet. Az egyházi dogmákkal ellenkező 
eretnekséget az 1215-ös lateráni zsinattal állandósított inkvizíció 
kegyetlenül büntette. Az egyházi inkvizíció csak 1542-ben szelídült 
a ma is működő egyházi bírósággá, de az államhatalmat is szolgáló 
spanyol inkvizíció borzalmai csak a XIX. század elején szűntek 
meg. Ilyen szellemi légkörben érthető, hogy a XIII. és XIV. század 
önálló eszméket kibontakoztató tudósai csak magános nagyságok 
lehettek. A szélesebb alapokon folyó tudományos kutatások meg
indulásához hiányzott a megfelelő általános kultúrszint, hiányzott a 
természettudományokat ösztönző technikai fejlődés és hiányzott a 
gondolat szabadságának légköre. Ez volt a középkor hajnal előtti 
sötétsége. 



A MATEMATIKA RENESZÁNSZA 

A RENESZÁNSZ KORI MATEMATIKUSOK 

A XV. század mélyreható változást hozott Európa gondolkozás
módjában. E században bontakozott ki a humanizmus teljes virág
jában, főként Itáliában. Az eddig ég felé fordított tekintetek vissza
irányultak a Földre, és újra az ember lett a középpont, az ember, 
aki a földi életben keresi a boldogságát. E törekvés kulturális ve
tülete a sokoldalúan művelt személyiség eszménye, amelynek esz
közét a középkor humanistája az antik kultúra újjáélesztésében és 
továbbfejlesztésében találta meg. Ez - amint már említettük - nem 
előzmények nélküli, csupán XV. századi jelenség, hiszen az előző 
századokban már megindult különösen a művészetek reneszánsza. 
A XIII. századi hatalmas katedrálisok mellett már a világi építészet 
is számos remeket hozott létre. Ilyen volt például a velencei Doge-
palota, hogy legalább egyet említsünk. A szobrászok is az élethű 
ábrázolásra törekedtek. NICCOLÖ PISANO és GIOVANNI PISANO 
szobrainak mesterien rendezett ruharedői mögül kitetszik a szép 
emberi test. A festő GIOTTO DI BONDONE újra felfedezte, hogy mi
ként lehet a festményen, tehát a síkon térhatást elérni. Hatására 
Itáliában új festészet született. A toscanai, pontosabban a pisai és 
sienai festőiskola teljes kibontakozását a pestisjárvány akadályozta 
meg. GEOFFREY CHAUCER már megírta az angol irodalmi nyelvet 
megteremtő Canterburyi meséket és DANTE ALIGHIERI is az Isteni 
színjátékot. A XIV. században már gyönyörködhettek az irodalom
kedvelők FRANCESCO PETRARCA szonettjeiben. Mellékesen megjegy
zem, hogy az 1471-es Petrarca-kiadás volt az első olyan könyv, 
amelynek lapszámozására hindu-arab számjegyeket használtak. 
E szűk felsorolás talán érzékelteti, hogy a XIII. és XIV. század már 
jól előkészítette a XV. és XVI. századi humanista művészetek ki
teljesedését. 

Láttuk, hogy ehhez hasonló előkészítés a matematika területén 
hiányzott. A XV. századra azonban már általánosan elterjedt szá
mos technikai találmány. Az ipar megerősödésével, a mesterségek 
elterjedésével széles területet hódított meg a gyakorlati technikában 
felhalmozódott természetismeret. A kézművesség lebecsülése meg
szűnt. BRADWARDINE és mások is az isteni teremtést és a teremtett 
mindenség működését az órásmesterséghez, illetve az óra járásához 
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kezdték hasonlítani. A „hét szabad művészet" teljesen elméleti 
ismereteivel egyenrangú lett a mesteremberek „szolgai", gyakorlati 
munkája, a gyakorlati tudás. Az egyenrangúság kivívása nem csu
pán a filozófusok érdeme volt, hanem a legértelmesebb kézművese
ké is, akik mesterségbeli tudásukat, fogásaikat, technológiájukat le 
is írták, mások számára is hozzáférhetővé tették. Ne feledkezzünk 
meg arról sem, hogy a reneszánsz előtt a festőt, az építészt és a szob
rászt is csak „alantas" rangú kézművesnek tekintették. A reneszánsz 
képzőművészei, mérnökei, építői, ötvösei, fegyvermesterei és más 
iparosai kiharcolták maguknak, hogy a munkájukhoz megkívánt 
ismeretek a tudományok rangjára emelkedjenek. Ez a sokféle 
gyakorlati tudomány a XV. és XVI. századra annyira felgyülemlett, 
hogy alapja és elindítója lehetett az elméleti természettudományok 
fejlődéséhez szorosan kapcsolódó matematika művelésének. Ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a matematika iránti új 
érdeklődés azokon a területeken jelentkezett, ahol felvirágzott a vá
rosi élet, az ipar, a hajózás, a csillagászat és a kereskedelem. A XV. 
és XVI. század matematikai központjai Itália nagy városaiban, 
valamint a közép-európai Bécsben, Nürnbergben és Prágában ala
kultak ki. E korszak első nagy matematikusa a német 

Az almakeréki 
plébániatemplom falképei 
(XIV. sz.) 
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REGIOMONTANUS (1436-1476) volt. Eredeti neve JOHANNES MÜL-
LER. A kor szokása szerint szülővárosának, a frankhoni Königs-
bergnek latin nevét vette föl. Nagy műveltségű, széles látókörű tu
dósként foglalkozott a matematikán és a csillagászaton kívül mű
szerkészítéssel, könyvnyomtatással és fordítással is. Lipcsében és 
Bécsben tanult. Bécsi mestere, GEORG PEUERBACH (1423-1461) 
megkezdte PTOLEMAIOSZ Almagesztjének görögből latinra fordítá
sát. Ezt a munkát REGIOMONTANUS fejezte be. Rómában, Velencé
ben és más itáliai városokban ismerkedett meg a görög matematika 
és csillagászat klasszikus műveivel. A bécsi egyetem katedrájáról 
barátja, a nagy humanista, VITÉZ JÁNOS esztergomi érsek csábította 
át Esztergomba, ahol néhány évet töltött. Tanított a pozsonyi egye
temen is és 1468-tól 1471-ig MÁTYÁS király udvarában élt, ahol a 
Corvina könyvtár görög kéziratait rendezte. Itt írta az Ephemerides 
című csillagászati művét, amelyet KOLUMBUSZ is felhasznált felfe
dező útján. REGIOMONTANUS korának szokásaihoz híven, asztro
lógiával is foglalkozott. Érdekesség, hogy hazánkban a legelterjed
tebb asztrológiai könyv REGIOMONTANUSÓ volt, amint annak cím
lapján a KIRÁLYHEGYI JÁNOS név is tanúsítja. Ő készítette 1473-
ban az első olyan csillagászati táblázatot, amely bármely időpontra 
meghatározta a Nap és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetét. 
Ennek a földrajzi hosszúság meghatározásában volt fontos szerepe, 
különösen éjszakai hajózásnál. REGIOMONTANUS 1471-ben Nürn
bergbe költözött, ahol BERNHARD WALTER nevű tanítványa egy 
csillagvizsgálót és egy nyomdát rendezett be számára. A következő 
három évben ebben a nyomdában adta ki műveit. 1475-ben IV. Six-
TUS pápa hívására Rómába utazott, hogy közreműködjék a sürgős
sé vált naptárreformban. Ebben azonban megakadályozta hirtelen 
halála. Azt beszélték, hogy a trapezunti GEORGIOSZ (1393-1486) fiai 
mérgezték meg, amiért apjuk Almageszt-fordítását RÉGIÓMON-
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TANÚS élesen megbírálta. Halálának hivatalos oka a pestis. A kö
vetkezőkben tekintsük át a nagy humanista matematikai érdemeit. 

1464-ben Páduában előadás-sorozatot tartott AL-FARGÁNI (AL-
FRAGANUS, ?-861) arab csillagászról. Ennek bevezetésében matema
tikatörténeti összefoglalást adott, a maga nemében Európában az 
elsőt. Ebben azt is megemlítette, hogy DIOPHANTOSZ 13 könyvét 
ő fordította le először görögről latinra. 

Ugyancsak 1464-ben fejezte be a Rómában, még 1462-ben meg
kezdett, De triangulis omnimodis Hbri quinque (Öt könyv mindenféle 
háromszögekről) című, legjelentősebb matematikai munkáját. 
Nyomtatásban ez a mű, amely csak halála után, 1533-ban jelent 
meg Nürnbergben, meghatározó módon előmozdította a trigono
metria fejlődését. REGIOMONTANUS könyve után vált el véglegesen a 
trigonometria a csillagászattól, és lett a matematika külön fejezete. 
Igaz, hogy már NÁSZIRADDÍN AT-TÚSZI (409. oldal) is a csillagászat
tól külön tárgyalta a trigonometriát, de ő követőkre nem talált. 
REGIOMONTANUS kifejtette, hogy a síkgeometriai problémák lénye
ges hányada visszavezethető háromszögmegoldásokra, és ezért 
szükséges kidolgozni egy, a háromszögekkel foglalkozó elméletet. 

A De triangulis mesterien összegyűjti és rendezi a háromszögekre 
és a trigonometriára vonatkozó görög és arab ismereteket. REGIO
MONTANUS az elődök eredményeit kibővítette saját felfedezéseivel és 
bizonyításaival, de munkájának fő érdeme módszertani, azaz a 
nagy területű anyag egységes szempontú tárgyalása. Rövid tartalmi 
áttekintés: Az első kötetben az alapozást olvashatjuk, az arányokra 
és a háromszögekre vonatkozó definíciókat és alaptételeket. A má
sodik kötet a síkháromszögekre vonatkozó legfontosabb feladato
kat tárgyalja. A harmadik kötet a gömb geometriájának alapjaival 
ismertet meg. A két utolsó kötet részletes gömbi trigonometria. 

A könyv jellemzésére kiragadunk néhány példát: 
A második kötet 33. pontjában így igazolja REGIOMONTANUS a 

szinusztételt: Legyen az ABC háromszögben (261. ábra) oo/S, és 
igazoljuk, hogy 

a : ft=sin a : sin/S. 

Ehhez rajzoljunk az A pontból mint középpontból BC sugárral 
körívet az a szög két szára közé (DE). Állítsunk a C és E pontból 
az AB-re merőlegest (CF és EG). A rajz szerint: 

EG . . . CF 
s , n « = ^ é s s in/J=-g£. 

Mivel AE=BC, azért sin a : únft=EG : CF, 
de az AFC és AGE hasonló háromszögekből: 

EG:CF=AE:AC=a:b. 

így valóban: a : b=sin « : sin /3. 
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Algebrai jellegű megoldáshoz vezet a második kötet 12. feladata. 
Ebben adott a 262. ábra ABC háromszögének c oldala és a hozzá 
tartozó m magasság, valamint a másik két oldal aránya. Számsze
rűen : c=20, m=5 és a : fc=5 : 3. Ezen adatokból keressük az a és 
b oldalt! 

REGIOMONTANUS megoldása: Mivel a:b=5 : 3, azért a>í>, illet
ve <x>/9. így a TB szakaszra rámérhető' a TD=AT távolság. REGIO
MONTANUS a DB szakaszt 2x-szel jelölte. Ekkor 

AD=c-2x=20-2x, tehát AT=ÍO-x. 

A Pitagorasz-tétel szerint: 

b2=AT2+m2=x2-20x+í25. 

Hasonlóképpen: TB=TD+DB= 1 0 - x + 2 x = 10+x lévén, 

a 2 = TB 2 +w 2 =x 2 +20x-|-125. 

Az a :b=5 : 3 szerint pedig: 

(x 2 +20x+125): (x 2 -20x+125)=25 : 9. 

Ebből pedig REGIOMONTANUS a 

16x2+2000=680* 

másodfokú egyenlethez jutott. 
Módszere miatt ide csatoljuk REGiOMONTANUsnak egy harmad

fokú egyenletre vezető feladatát, amely főleg az utólagos megjegy
zése miatt érdekes. GIOVANNI BIANCEUNI (7-1466) olasz csillagász
nak adta fel a következő feladatot: A 263. ábrán az ABC három
szögben ismerjük az oldalakat: a=25, b= 18 és c=29. Húzzuk meg 
a C csúcsból a CD szakaszt úgy, hogy x2-nek és a by szorzatnak az 
összege b2 legyen. Mekkora x? 

A feltétel szerinti egyenlet: 

x 2+18.y=18 2. 

Legyen most a C csúcshoz tartozó magasság: CT= m, akkor 

m2—b2—z2=a2—(c—z)2, 

illetve az adatokkal: 

1 8 2 - z 2 = 2 5 2 - ( 2 9 - z ) 2 . 
Ebből: 

1 8 2 + 2 9 2 - 2 5 2 . 
Z = 58 é s m '-»-(£)' 

Viszont az rt-M2 
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A nyírbátori 
Szent György-templom 
(XV. sz.) 
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A TDC háromszögből pedig: 

y2=m2+(x— z) 2 = 

540 
= X 2 --y 9 -X+18 2 . 

Mivel a feltételi egyenletből 

182— x2 x4 

y= 18 . és így ^2= 182-2^+^3 , 
a z é r t 4 san 

l 8 2 _ 2 x 2 + ^ 8 - 2 = x 2 - ^ x + 1 8 2 . 

Az x?í 0-val való egyszerűsítés és rendezés után nyerjük az 

x3 540 „ 
1 — v 

324 + 29 
harmadfokú egyenletet, amivel azonban a két csillagász már nem 
boldogult. REGIOMONTANUS viszont a félbemaradt megoldást a kö
vetkező megjegyzéssel kísérte: „Adja ön meg nekem az AD szakaszt, 
és akkor én megadom az l°-hoz tartozó húrt." E megjegyzés alap
ján biztosra vehetjük, hogy REGIOMONTANUS ismerte a 

4 sin3 a+sin 3<x=3 sin a. 

összefüggést, amely sin a-ban olyan típusú harmadfokú egyenlet, 
mint amelybe a két csillagász bicskája beletörött. Bizonyára REGIO
MONTANUS a sin 3° értékét is meg tudta határozni, és látta, hogy a 
tárgyalt típusú harmadfokú egyenlet megoldását ismerve eljutha
tott volna a sin 1° meghatározásához. 

REGIOMONTANUS készített igen részletes szinusztáblázatot, sőt egy 
tangenstáblázatot is. Éppen ezért látta meg az előbbi harmadfokú 
egyenletnek és a szögharmadolásnak az összefüggését. Említést ér
demel az a táblázata is, amely a derékszögű gömbi háromszög be
fogóját adta meg a vele szembeni szög és az átfogó különböző érté
keire a 

sin a=sin c • sin a 

összefüggés alapján. E kétváltozós táblázatban c és a l°-os ugrások
kal változik. 

Nem feledkezhetünk meg REGiOMONTANUsnak arról a feladatá
ról, amelyben ARKHIMÉDÉSZ és APOLLÓNIOSZ után elsőként vetett 
fel szélsőérték-problémát. A feladat így szól: Egy függőlegesen fel
függesztett 10 láb hosszú rúd a Föld felszínének melyik pontjából 
látszik a leghosszabbnak, ha az alsó vége 4 láb magasságban van a 
talaj fölött? 
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A megoldás a 264. ábra alapján történhet. Az/egyenes jelöli a 
Föld felszínét. A 10 láb hosszú rudat ábrázolja az AB szakasz. Ez a 
szakasz ugyanolyan hosszúnak látszik a talajra rajzolt C középpon
tú kör bármely pontjából. Ezen körök közül kell kiválasztanunk a 
megfelelőt, ennek a sugarát kell meghatároznunk. Tegyük fel, hogy 
a keresett kör r sugara éppen a rajz szerinti CF szakasz. E talajon 
levő kör F pontjából az AB rúd cp szögben látszik. A kiszemelt .F pont 
rajta van a talajra merőleges síkú ABF háromszög köré írható k 
körön is. Lássuk be, hogy ha az Fpontot helyesen választottuk, ak
kor a k kör a talajt jelző/egyenest az F pontban érinti. Ha ugyanis 
nem így lenne, akkor a k kör az/egyenest az F-en kívül még egy 
G pontban is metszené. Az F ekkor nem a cp maximumához tartozó 
pont lenne, hiszen az FG húr minden belső pontjából az AB rúd 
nagyobb szögben látszik, mint a húr két széléről. A keresett F pont 
tehát csak az A és B ponton átmenő és az/egyenest érintő kör F 
érintési pontja lehet. A k kör centruma rajta van az AB felezőmerő
legesén, KO-n, így e kör sugara 

AB 
OF= CK= -j-+ BC= 5 + 4 = 9 láb. 

A keresett r= CF= KO sugár pedig a BOK derékszögű háromszög
ből: 

r= / 9 ^ 5 2 = ^56 láb. 

REGIOMONTANUS levelezéséből tudjuk, hogy foglalkoztatta szá
mos egyenletmegoldási és számelméleti kérdés is. Ő találta meg az 
ötödik tökéletes számot, a 33 550 336-ot (86. oldal). Fennmaradt 
még egy kis matematikai tárgyú műve, amelyben a csillagsokszö
gekkel foglalkozik. 

Méltányolnunk kell azt is, hogy REGIOMONTANUS vezette be az 
európai matematikába a gyökmennyiségek fogalmát, illetőleg ő 
dolgozta ki a gyökmennyiségek műveleti szabályait. Ennek a lát
szólag kicsi, és nem is egészen új területnek a meghódítása - hiszen 
a gyökvonás-műveletnek akkor már több ezer éves múltja volt - az 
algebra területén jelentősnek bizonyult, mert általa vált lehetővé az 
egyenletek gyökkifejezésekkel való megoldása. E fogalom birtoká
ban a megoldhatóság kutatása kiterjedhetett új egyenlettípusokra is. 

Éppen a XV-XVI. században született meg Európa új matema
tikai vívmányaként a rövidítéseket, jelöléseket tervszerűen használó 
és fejlesztő ún. szimbolikus algebra. Ennek egyik jelentős képvise
lője volt a francia 

NICOLAS CHUQUET( 1445 7-1500?). Ez a francia orvos Párizsban 
született és Lyonban praktizált. 1484-ben fejezte be a De triparty en 
la science des nombres (A számok tudománya három részben) című 
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művét, amely nyomtatásban csak sajnálatosan későn, 1880-ban je
lent meg. Mégsem maradt teljesen hatástalan, mert a lyoni ÉTIENNE 
DE LA ROCHE tekintélyes részeket vett át CHUQUET kéziratából az 
1520-ban és 1538-ban megjelent, L'arismetique nouvellement 
composée (Új aritmetikai írások) című könyvében. Ezzel a közvetí
téssel CHUQUET újításai befolyásolhatták az algebra korabeli fej
lődését. Valószínű, hogy a francia orvost a matematika művelésére 
FIBONACCI Liber Abaá)& késztette, hiszen Lyonban nem elhanya
golható számban éltek olaszok. Lapozzuk át sietve a Tripartytl 

A bevezetés a racionális számok aritmetikai műveleteit ismerteti 
meg, a hindu-arab számírást használva. Itt olvashatók először a 
millió utáni billió, trillió stb. számnevek a nonillióig bezárólag. Is
mertette a negatív számok közti műveleteket is. A négy alapművelet 
számára a francia plus (több), moins (kevésbé), multiplier (szoroz
ni) és partir (osztani) neveket használta. Az első kettőt rövidítette is 
a felül jelölt p és m kezdőbetűkkel. Az ín a negatív számot is jelen
tette. Az ismeretlen részére nem vezetett be betűjelet, hanem annak 
fokát az együtthatójának a kitevőjébe írta indexként. Például 41 

jelentette a 4x-et, 42 a 4x2-et, általában 4" a 4x"-t. A konstans tagot 
az egyenletben a 0 kitevővel jelezte, tehát például az 5-öt úgy írta, 
hogy 5°. Ezekkel a szimbólumokkal a 

6 x 3 + 4 x 2 - 2 x + 3 = - 5 

egyenletet így írta volna fel 

63 p 42 ín 21 p 3° egaulx m 5°.' 

Leonardo „katyusája" 
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Leonardo: 
Anatómiai tan 
(XV. sz.) 

Négyzetgyökjelnek a radice (gyökér) szó kezdőbetűjét használta, 
így R230 jelentette a /30-at. 

Alkalmazta a negatív kitevőt is, például a 

42x2:6x5=lx~3 

osztást így írta: 
422-í-65 egaulx 7 3m 

a+b Megokolás nélkül ugyan, de állította, hogy az -— 3 tört értéke 
a£ b c+d 

az - és a -j között van, amikor is feltételezte, hogy a, b, c és d ter

mészetes számok. Ennek a középnek a segítségével nem ötlettelenül, 
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bár kissé hosszadalmas módon közelítette meg az egyenletek pozi
tív gyökét. Módszerét mutassuk be az 

egyenlet esetében. Kis számolás meggyó'z arról, hogy 

1 2 

Legyen az első közelítő érték az 1 és a 2 fent definiált közepe. 
3 3 2 

Behelyettesítve az *i = ~ -et látjuk, hogy ^ < x < ^ • 
5 3 5 

A következő közelítés: x2= x . Ekkor ^< x< 5 . 
v « 4 

5* ~~*"" 151 ' 5 ~ " 2 5 
A harmadik becslés: x3=-. Ekkor | - | + j = 4 ^ , tehát az 

egyenlet egyik gyöke éppen az x=x3=^ . 

A zárójel helyett CHUQUET aláhúzást használt. így például azt 
állította, hogy 

R 2 1 4 p R 2 1 8 0 egaulx 3 p R 2 5 , 

azaz, hogy 

^ 1 4 + ^ 1 8 0 = 3 + ^ 5 , 

amire a két oldal négyzetének az egyenlőségéből mi is következtet
hetünk. 

Érdemes végigkísérni sorról sorra néhány nála előforduló egyen
letmegoldási lépést, hogy lássuk, mennyire használható CHUQUET 
algebrai jelölésrendszere. Megoldandó tehát a 

R 2 4 2 p 4 ' p 2 ' p l 0 egaulx 100° (Y4x2+4x+2x+ 1= 100) 

egyenlet! A megoldás kezdeti lépései: 

R 2 4 2 p 4 1 egaulx 99°m2 1 (/43c 2 +4x=99-2x) 

4 2 p 41 egaulx 9801° m 3961 p 42 (4x 2 +4x=9801-396x+4x 2 ) 

400' egaulx 9801° (400x=9801). 

Feltétlenül figyelmet érdemel, hogy CHUQUET egy táblázatba tár
sította 2-nek a természetesszám-kitevőjű hatványait a kitevőkkel, 
és így nyerte az alábbi elrendezésben a következő két sorozatot: 

1, 2, 3, 4, 5, . . ., 18, 19, 20. 

2', 22, 2>, 2\ 2S, . . ., 2 1 8, 2 " , 2 2 0 . 
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E két, egymáshoz rendelt számtani és mértani sorozatra vonatko
zólag megjegyezte, hogy a második sorozatban két elem szorzatá
nak a kitevőjét megkaphatjuk, ha az első sorozat megfelelő két ele
mét összeadjuk. Ez a megfigyelés a XVII. századelején a logaritmus
fogalom megszületéséhez vezetett. 

CHUQUET algebrai szimbólumrendszere annyira fejlettnek mutat
kozik, hogy kényszerülünk előzményekre gondolni. Valóban talá
lunk előtte működő úttörőket. Közéjük tartozott a német 
JOHANNES WIDMANN (14627-1498 után!) a lipcsei egyetem tanára, 
aki elsőként adott elő önálló egyetemi stúdiumként algebrát. Az ő 
Behende und hübsche Rechnung auf allén Kaufmannschaft (Gyors és 
szép számolás minden kereskedő számára) című, 1489-ben kiadott 
könyvében először látjuk nyomtatásban a + és a - jeleket. 
A két jel azonban már előfordult korábban is számos névtelen né
met matematikai kéziratban. 

A szimbolikus algebra kibontakozásának Németország és Fran
ciaország mellett fontos színtere volt Itália. CHUQUET maga is fel
tehetőleg jelentős itáliai hatás alatt állt. Nem lehet véletlen, hogy 
p, in, és R jelölései teljesen azonos formában jelennek meg például 
a kortárs olasz 

LUCA PACIOLI (1145 7-1517) matematikai munkáiban is. Úgy látszik, 
hogy ebben az időben ezek az algebrai jelek már széles körben 
használatosak voltak. A kereskedőcsaládból származó PACIOLI a 
Tiberis völgyében fekvő Borgo San Sepolcróban született, ott, ahol 
kortársa, PIERO DELLA FRANCESCA (14167-1492) festőművész is, aki 

Luca Pacioli 
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a De prospectiva pingendi című művével jeles előfutára volt a pers-
pektivitás kutatásának. Itt említjük meg LEÓN BATTISTA ALBERTI 
(1404-1472) építésznek a Della pictura című tanulmányát (1435), 
amelyben először bukkant fel a perspektíva fogalma. Egyébként 
1471-ben PACIOLI Rómában találkozott ALBERTIVCI, és ekkoriban 
öltötte fel a franciskánusok reverendáját. Milánóban kötött barát
ságot LEONARDO DA ViNcivel (1452-1519). PACIOLI számította ki 
LEONARDÓnak, hogy mennyi bronz kell a lovasszobrához, LEONAR
DO pedig szép illusztrációkkal látta el a matematikus 1509-ben meg
jelent Divina proportione (Az isteni arány) című könyvét. Ebben a 
szerző EUKLEIDÉSZ alapján tárgyalta az aranymetszést, és ismertette 
a szabályos és félszabályos testeket. Barátja hatására az aranymet
szés szerinti komponálás LEONARDÓnak szinte művészi hitvallása 
lett. 

PACIOLI fő műve, a Summa de arithmetica, geometria proportioni 
et proportionalita (Az aritmetika, a geometria, az arányok és ará
nyosságok s,ummázata) 1494-ben jelent meg Velencében. Címéhez 
híven ez a könyv összefoglalja a XV. századi Európa matematikai 
ismereteit. Az aritmetikai rész a püthagoreusi misztikus számelmé
letből indulva számos szorzási és osztási eljárást ismertet, köztük 
azokat is, amelyeket ma használunk. Tárgyalja a törtekkel való 
műveletek után az arányossági feladatokat, a hármasszabállyal 
együtt. Végül rátér az algebrára. A jelölések kis különbséggel meg
egyeznek a CHUQUET-nél látottakkal. PACIOLI azonban több szó
rövidítést használt. Ilyenek: n° (numero) az állandó tag jele; co 
(cosa= dolog) az ismeretlen neve; cu (cubo) a köb rövidítése stb. 

A zárójel helyett aláhúzást Ő nem használt. Például a \ 35—^50-et 
így jelölte: R V 35 m R 50. A V betű, amelyet abban a korban 
gyakran használtak az u helyett is, az universale (közös, általános) 
szó kezdőbetűje. Ez jelzi, hogy arra, ami utána következik, mindre 
vonatkozik a gyökvonás. A gyökmennyiségekkel kapcsolatban 
például ilyen megállapításai is vannak : 

YÍÖ+ /4Ö= J/9Ö, a Ya+ Yb= fa+ b+ ifab 

összefüggés alapján. 
Érdekes, hogy bár a negatív mennyiségekre már jele is van, még

sem vette észre - miként kortársai sem -, hogy a másodfokú egyen
leteknek közös alakot lehet adni. Mivel csak pozitív együtthatójú 
egyenletekkel foglalkozott, azért külön tárgyalta az 

ax2 = bx, ax2 =c, bx=c, 

ax2+bx=c, bx+c=ax2, ax2+c=bx 

típusú egyenleteket. A felsoroltakon kívül még további 8 egyenlet
típust sorolt fel. Ezek: 
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ax4=e, ax4=dx, ax*=cx2, 

ax*+cx2=dx, ax*+dx=cx2, ax4+cx2=e, 

ax4+e=cx2, ax4=cx2+e. 

Az utóbbi csoport negyedik és ötödik egyenletéről, valamint az 

ax3+bx2=d, axijsrcx=d és ax3+bx2+cx=d 

harmadfokú egyenletekről azt állította, hogy megoldásuk lehetet
len. Egy további mondatából azonban látszik, hogy nem zárja ki 
azt a lehetőséget, hogy később ezek is megoldást nyerhetnek. 

Figyeljük meg az algebrai résznek azt az egyenletmegoldását, 
amely megkívánja a köbszámok összegezését is! Az egyenlet: 

(1 + 2 + 3 + .. . + x ) + ( l 3 + 2 3 + 3 3 + . . . + x 3 ) = 2 0 400. 

A megoldás: 
Wv-L. 11 Wv-L 11 

= 20 400. x(x+1) x(x+ 1) 
2 

A kijelölt műveletek elvégzése és a 4-gyel való osztás után: 

x*+2x3+3x2+2x=8l 600. 

Ha most mind a két oldalt növeljük 1-gyel, akkor: 

( x 2 + x + l ) 2 = 8 1 6 0 1 , 
ahonnan az 

x 2 + x + l = /81601 

másodfokú egyenlethez jutunk. PACIOLI a negatív gyököt nem vette 
figyelembe. Valamely egyenlet 0 megoldását sem fogadta el. 

A könyv kereskedelmi számtan részében van olyan kamatoska
mat-számítási feladat, amelyben az idő, tehát az 

íooj 

képletben az n kitevő keresendő. A T=2 esetre PACIOLI a téves 

— közelítő megoldást adja a — helyett. Ebben a fejezetben a szerző 
P P 
gondosan rögzíti a kettős könyvvitel szabályait is. 

A Summában a különleges feladatok között valószínűségszámí
tási kérdések is szerepelnek. Ezekből az egyik: Két kockajátékos kö
zül az nyer, aki először éri el a 6 pontot. A játék azonban félbesza
kadt akkor, amikor az egyik játékosnak 5, a másiknak pedig 2 pont
ja volt. Hogyan kell igazságosan felosztani a betétet? PACIOLI 
megoldásul a hibás 5 : 2 arányt jelöli meg. 

A könyv geometriai része — főleg LEONARDO PISANO hatására -
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háromszögekre és körre vonatkozó síkgeometriai feladatokat közöl. 
Mint érdekességet említem meg, hogy LUCA PACIOLI az első mate
matikus, akinek hitelt érdemlő képmása maradt fenn. A képen 
JACOPO DE BARBARI (14457-1516?) olasz festő magyarázat közben 
ábrázolja, előkelő pártfogójával együtt. 

Azok az események, amelyek az ókorhoz képest igazán újat hoz
tak a matematika történetébe, 

GIROLAMO CARDANO (1501-1576) itáliai orvos, filozófus és matema
tikus személye körül csoportosultak. Az Ő nevével forrt össze a 
harmadfokú egyenlet megoldásának regényes története. FACIO 
CARDANO milánói jogász törvénytelen fiaként látta meg a napvilá
got Paviában, ahova anyja, CLARA MICERI menekült, miután 
FACIO házából elűzte. A kis GIROLAMO már 4 éves volt, amikor apja 
Milánóban CLARÁnak házat vett, sőt ő maga is odaköltözött, bár 
élettársát feleségül nem vette. A fiúcska gyermeki életét beárnyékol
ta a szeretetlen, sokszor kegyetlen bánásmód. Anyja szégyellte, apja 
szolgaként tartotta, kortársai csúfolták. Szülei csak akkor gondol
tak taníttatására, amikor apja már annyira megöregedett, hogy ne
hezére esett a mindennapi szükségletek előteremtése. FACIO 75 éves 
volt, amikor CLARA asszonynak - aki jövőjét így vélte biztosítani -
sikerült rábeszélnie, hogy fiát egyetemre küldje. Három évbe került, 
amíg az ifjú megszerezte azokat az alapokat, köztük a latin nyelv 
ismeretét is, amelyek feltételei voltak az egyetemi tanulmányoknak. 
Először Paviában tanult jogot. Ezt abbahagyta, és 1524-től a pá-
duai egyetemen részesült orvosi képzésben. Még megalázott gyer
meki lelkében született meg a nagy elhatározás, hogy mindenkép
pen híres ember lesz. Ez a célkitűzése megmaradt egész életében. 
Talán a matematikatörténetet nem érdekli az a hihetetlenül szívós 
küzdelem, amelyben bohém alaptermészete ellenére, szabadságára 
mindvégig vigyázva, a szegénységgel dacolva, két fia tragikus el
vesztése feletti keserűségét is legyűrve, ontotta magából a filozófiai, 
orvosi és matematikai műveket. Elérte, hogy híresebb orvos az ő 
idejében Európában nem volt. Királyok és fejedelmek csábították 
udvarukba hiába, és mi több, még szeretett városában, Milánóban 
is sikerült megbecsülést kivívnia, ott, ahol kortársai sokáig nem 
akarták befogadni a zabigyerekből lett orvost. Munkásságából 
igyekszem kiemelni a matematikai vonatkozásokat. 

Az első csillagászati tárgyú könyvét, illetve füzetecskéjét 15 éves 
korában írta A testek távolságának meghatározásáról. Ebben meg
mutatta, hogy két égitest távolságát hogyan lehet kiszámítani a 
hosszúsági és szélességi adatokból. Ez és a Hogyan lehet elérni a 
halhatatlanságot ? című írása csak arra volt jó, hogy a dicsvágyó 
ifjú belássa tudatlanságát. Betöltötte a 33 évet, mire elérte, hogy 
Milánóban megtűrjék a szegényház orvosaként. Ebben az évben 
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egy kártyapartnere beajánlotta a szegények iskolájába is, ahol ma
tematikát, csillagászatot és földrajzot tanított. Akkoriban írta ta
nulmányait EUKLEIDÉSZ Sztoikheiájáxól, PTOLEMAIOSZ Geographiá-
járól és SACROBOSCO egy geometriai munkájáról. 1536-ban, amikor 
első gyermeke, Clara megszületett, fogadta házába LUDOVICO 
FERRARU, aki afféle mindenesből nőtte ki magát tanítvánnyá, majd 
a milánói egyetem matematikaprofesszorává. Két év múlva 1538-
ban fejezte be Gyakorlati aritmetika és egyszerű mérések című 
könyvének kéziratát. Ekkor értesült arról, hogy SCIPIONE DEL FERRO 
bolognai professzor és NICCOLÖ TARTAGLIA bresciai számolómester 
egymástól függetlenül felfedezték az x*+px=q alakú harmadfokú 
egyenlet megoldását. Igen szerette volna ezt az eredményt is köny
vébe belevenni, de a megoldással ő maga nem boldogult, TARTAGLIA 
pedig akkor még nem volt hajlandó titkát elárulni. A könyv Nürn
bergben jelent meg 1539-ben. Itt talált CARDANO készséges kiadóra 
annak a JOHANN PETREiusnak a személyében, akinél 1543-ban 
KOPERNIKUSZ világhírű munkája is napvilágot látott. Ekkor CAR
DANO már a milánói orvosi kollégium igazgatója és a paviai egye
tem rektora volt. Ez a két előkelően hangzó tisztség azonban anya
gilag nagyon keveset jelentett. A konyhapénz jórészt kockázásból, 
kártyázásból és sakkozásból került elő. A szerencsejátékok kedve
lésének is volt valamelyes matematikai haszna, mert igyekezett 
megfigyelni a játékok „törvényeit", és kidolgozni a lehető legjöve
delmezőbb játékmódszereket. E tapasztalatokat később A kocka
játékról írt könyvében rendszerezte, amely így a valószínűségszámí
tás egyik korai jelentkezése lett. 1543-ban Nürnbergben ismét meg
jelent két, a naptárszámítással foglalkozó könyve. Itt került ki a 
nyomdából 1545-ben a valóban világhírt biztosító műve, az Ars 
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magna sive de regulis algebraicis (A nagy tudomány, azaz az algeb
ra törvényeiről). Ez először tartalmazott olyan matematikai felfe
dezéseket, amelyek túlhaladták az ókori görög és a középkori arab 
eredményeket. Ez a könyv az, amely miatt CARDANO neve a mate
matikatörténetből nem hagyható ki, és amely bizonyítja, hogy szer
zője aktív részese volt az európai új tudományok megszületésének. 

Abban az időben nemcsak új matematika született, amely főleg 
DEL FERRO, TARTAGLIA, CARDANO és FERRARI működésének kö

szönhető. A XVI. században jelent meg KOPERNIKUSZ korszakot 
indító csillagászati műve a De revolutionibus orbium coelestium (Az 
égi pályák körforgásairól, 1543), és ugyancsak 1543-ban indult el 
útjára az új anatómia, ANDREAS VESALIUS (1514-1564) De humani 
corporis fabrica című, az emberi test felépítéséről szóló könyve nyo
mán. 

1552-ben kezdődött CARDANÓnak mint orvosnak a diadalútja, 
amelynek végén valóban ő lett az akkori Európa leghíresebb orvo
sa. Ez az út Párizson át vezetett Edinburghbe HAMILTON hercegér
sekhez, akit sikerült meggyógyítania. Hosszasabban időzött Párizs
ban, ahol hozzájutott egy latin nyelvű Arkhimédész-kiadáshoz és 
PTOLEMAIOSZ asztrológiai művéhez. Ez utóbbi ismertetését 1555-ben 
adta ki Párizsban, benne még KRISZTUS horoszkópját is felállította. 
Párizsi népszerűségét azonban nagyon sértette 

ORONCE FINE (FINEUS, 1494-1555) matematikus barátságtalan vi
selkedése, ő volt a párizsi Collége de Francé első matematikapro
fesszora. Tizenöt kötetes Elemi matematikájában (1532) áttekintette 
a korabeli aritmetikát, geometriát, csillagászatot és trigonometriát. 
Tárgyalta a 60-as számrendszert is. Ő maga nem, de tanítványai 
erősen támadták CARDANO nem életszerű feladatait. 

CARDANO Flandrián és Svájcon keresztül tért vissza Milánóba. 
Közben Leuvenben találkozott 

GEMMA FRISIUS (1508-1555) flamand matematikussal, aki igen jó 
navigációs térképeket készített. - Közbevetőleg jegyezzük meg, 
hogy hazánkban is megjelent egy matematikakönyv GEMMA FRISIUS 
neve alatt: a Debreceni Arithmetika 1577-ben. Ezt a nálunk idő
rendben harmadik matematikai kézikönyvet (GYÖRGY MESTER 
Arithmetikája 1499-ben és KRISTÓF PÍ'THLER Geometriája 1563-ban 
után) azonban ismeretlen szerző írta ízes magyar nyelven, és csak 
azért tüntette fel fordításnak, hogy a könyv tekintélyét emelje a 
flamand matematikus nevével. GEMMA FRisiusnak volt ugyan egy 
Antwerpenben 1536 táján kiadott Arithmeticája, de a Debreceni 
Arithmetika nem ennek a magyarra való átültetése. 

CARDANO 1553 januárjában érkezett vissza Milánóba. Visszauta
sítva minden királyi ajánlatot, sőt a mantuai herceg fenyegetésével 
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sem törődve, nem lett udvari orvos. így nyert hat békés évet, ami
kor, ha nem is gazdagon, de gyötrő gondok nélkül dolgozhatott. 
1557-ben született meg nagy enciklopédikus műve, a Különféle dol
gokról. 1559-ben visszament a paviai egyetemre, de 1562-ben már a 
bolognai egyetem orvosi karán látjuk. Ezekben az években vesztette 
el két fiát. Az idősebb GiAMBATTisTÁt, apja nagy reménységét, gyil
kosságért végezték ki, a kisebbik ALDÓÍ pedig rablásért (apját is ki
rabolta) örökös száműzetéssel büntették. 1570-ben CARDANÓÍ is 
bebörtönözték, ismeretlen okból, Bolognában, ahol rengeteg ellen
sége volt. Talán azért csukták le, mert egyik filozófiai művével egy
házi dogmákat sértett. 1571 szeptemberében kiszabadult, de min
den nyilvános szerepléstől eltiltották, és így unokájával, a kis Fació-
val és egyik tanítványával együtt Rómába költözött. Itt élt visszavo
nultan, önéletrajzán dolgozva haláláig. 

Ahhoz, hogy CARDANO matematikai érdemeit világosan láthas
suk, meg kell ismernünk a harmadfokú egyenlet megoldásának 
történetét. Tudnunk kell, hogy e téren az első eredmény 

SCIPIONE DEL FERRO (1465-1526) bolognai matematikus nevéhez 
fűződik. Kezdetben Bolognában, majd a velencei egyetemen taní
tott algebrát és perspektivitást. Mestere volt az állandó körzőnyí-

Diirer fametszete 
a perspektíváról (XVI. sz.) 

/ 
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lássál való szerkesztésnek. Ez a XVI. századi „mathematico ecce-
lentissimo" megtalálta, de titokban tartotta az 

x3+bx=c (£>>0ésc>0) 

alakú harmadfokú egyenlet megoldóképletét. Titkát csak vejének, 
a bolognai egyetemen utódjának: ANNIBALE DELLA NAVÉnak és pro
fesszortársának, a brescai ANTONIO MARIA FiORÉnak (FLORIDUS 

vagy FLORIDO) árulta el. 
FIORE 1530-ban nyilvános versenyre hívta a szintén bresciai DE 

Coit(KoLLA) főleg harmadfokú egyenletekhez vezető feladatok meg
oldásában. A kihívott segítségül hívta honfitársát, TARTAGUÁt, aki
nek valódi neve 

NICCOLÓ FONTANA (15007-1557) volt. FONTANA egy szegény lovas

küldönc fia, apját 6 éves korában vesztette el. 1511-ben a Bresciát 
feldúló francia katonák elől anyjával egy templomba menekült. 
A franciák azonban könyörtelen kegyetlenséggel öldösték le az elő
lük rejtőzködni igyekvő nőket és gyermekeket. NICCOLÓ is több 
kardvágást kapott, amelyek egyike felhasította száját és szájpadlá
sát. A barbár öldöklést a gyermek túlélte ugyan, de sérült szájával 
nehezen, hebegve beszélt. Ekkor ragadt rá a TARTAGLIA (dadogó) 
melléknév, amely élete végéig elkísérte, sőt a matematikatörténet is 
rendszerint így idézi. 14 éves korában 15 napig iskolai képzésben is 
részesült. Ennyi időre tudta anyja megfizetni a tandíjat. Az ifjú ez
alatt csak az ábécé „k" betűjéig jutott. A szegénység azonban, úgy 
látszik, jó további mesternek bizonyult, mert megtanította nemcsak 
olvasni, hanem a tudományok nyelvére, a latinra is. A 23 éves 
TARTAGLIA Veronában már matematikatanítással kereste meg a ke
nyerét, és azzal, hogy megoldotta a hozzáforduló iparosok, keres
kedők, építészek, tüzérek számolási problémáit. Ezt az autodidakta 
számolómesterf?kérte meg DA COI, hogy oldaná meg az 

x'i + 6x2=5 és az x3+6x2+8x=1000 

egyenleteket. TARTAGLIA elhárította magától a kérést, de kijelentet
te, hogy „a köb plusz négyzet egyenlő szám" fajtájú egyenletet meg 
tudja oldani, sőt „a köb plusz négyzet plusz dolog egyenlő szám" 
alakú egyenlet megoldását sem tartja lehetetlennek. Erről a kijelen
téséről FIORE is tudomást szerzett, és 1535-ben TARTAGLIÁÍ is ki
hívta matematikai párbajra. Mindkét versenyző átadott a másiknak 
30 feladatot, amelyeket 15 nap alatt kellett megoldaniuk. Az nyert, 
aki több feladattal birkózott meg sikeresen. A vesztes pedig tarto
zott a győztest és annak 29 barátját megvendégelni. Az előzmények 
után TARTAGLIA biztosra vette, hogy ellenfele feladatainak zömét az 
xi+bx=c alakú egyenletek köréből fogja kitűzni. Minden erejét 
összeszedve a február 12-ről 13-ra virradó éjjel sikerült megtalálnia 

486 

Nicolo Fontana (Tartaglia) 
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alakúakét is. A verseny napján, február 22-én a felkészült bresciai 
számolómester két óra alatt megoldotta FIORE professzor minden 
feladatát, mialatt ellenfele eggyel sem boldogult. 

Amint említettük, CARDANO DA Coitól értesült arról, hogy 
TARTAGLIA ismeri a szóban forgó harmadfokú egyenletek megoldá
si eljárását, és mivel ő maga a problémával nem boldogult, elhatá
rozta, hogy a számolómestertől megtudakolja a „nagy tudományt". 
Akkor írta ugyanis Gyakorlati aritmetikáját, amely jórészt LUCA 
PACIOU Summájának a kritikája volt. Szerette volna megcáfolni 
LUCA PACIOLI azon állítását is, hogy a harmadfokú egyenletek meg
oldása lehetetlen. Ekkor azonban TARTAGLIA még hajthatatlan 
maradt, de 1539-ben, amikor CARDANO kilátásba helyezte, hogy 
TARTAGLIA tüzérségi találmányainak előkelő pártfogót szerez, eskü 
alatt fogadott titoktartás mellett TARTAGLIA átadta az „ars magná"-t 
a milánói orvosnak. CARDANO 1542-ig nem is szegte meg szavát, de 
amikor ebben az évben Bolognában ANNIBALE DELLA NAVE megmu
tatta neki apósának, SCIPIONE DEL FERRÓnak hátrahagyott írásait, 
és ebben megtalálta TARTAGLIA féltve őrzött formuláját, akkor a ti
toktartás alól felmentve érezte magát. Az 1545-ben megjelent Ars 
magna sive de regulis algebraicisben közölte nemcsak az addig tit
kolt képletet, hanem továbbfejlesztését is, a negyedfokú egyenletek 
megoldásával együtt. Az utóbbi a már említett LUDOVICO FERRARI 
műve, a továbbfejlesztés CARDANO vagy pedig CARDANO és FERRARI 
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közös érdeme. Műve első részében a tényeknek megfelelően leírta, 
hogy: „A mi nagy időnkben SCIPIONE DEL FERRO felfedezte az is
meretlen köbe plusz ismeretlen egyenlő szám megoldóképletét. 
. . . aki ilyen dicső felfedezésre képes, attól várható, hogy mindent 
elérhet. Amikor a brescia i NICCOLÓ TARTAGLIÁI, az én barátomat 
kihívta versenyre DEL FERRO tanítványa, ANTONIO MARIA FLORIDO, 
akkor TARTAGLIA is megoldotta ugyanezt a problémát, ezért nem 
lehetett legyőzni, és hosszas kérésemre engem is megismertetett az
zal. . . . megláttam, hogy segítségével még több elérhető, és annak az 
erejében rejlő nagy biztonsággal vizsgálataimban további eredmé
nyeket tártam fel, részben magam, részben LÜDOVICO FERRARival, 
volt tanítványommal együtt." 

E sorok tanúsítják, hogy CARDANO a maga módján becsületesen 
járt el. A TARTAGLiÁnak tett ígéretét betartotta mindaddig, amíg 
nem értesült DEL FERRO elsőbbségéről, és idegen tollakkal sem ékes
kedett. Hibát követett el, amikor a nyilvánosságra hozatal előtt 
szándékáról TARTAGLiÁt nem értesítette. így aztán a magát meg
csalva és kifosztva érző matematikus csak az esküszegést látta, és 
bosszúra szomjazott. 1546-ban kiadta a Kérdések és különböző ta
lálmányok című könyvét. Abban a dolgot a maga szemszögéből 
nézve leírta, hogy milyen fondorlattal csalta ki titkát CARDANO, és 
hogy esküvel megpecsételt titoktartási ígéretét milyen rútul meg
szegte, így indult el egy áldatlan, semmit sem tisztázó vita 
TARTAGLIA és FERRARI között, aki CARDANO védelmére kelt. A ci
vódás végén FERRARI nyilvános vitára és versenyre szólította fel 
TARTAGLiÁt. A két ellenfél 1548-ban Milánóban találkozott. Itt az 
együttlét első délutánján TARTAGÍIA belátta, hogy a barátoktól és 
tanítványoktól körülvett FERRARI ellen nem győzhet, hiszen beszél
ni is alig engedték. Este keserű szívvel, szó nélkül elhagyta a küzdő
teret. A döntőbizottság természetesen a megfutamodott bresciait 
nyilvánította vesztesnek. 

Ennek a döntésnek gyakorlati következménye az lett, hogy 
FERRARI rengeteg hízelgő ajánlatot kapott: nyilvános előadásokat 
tarthatott Rómában és Velencében, szolgálatukba hívták előkelő 
főurak. Ő a mantuai hercegség milánói adóhivatalának a vezetését 
vállalta el. Hét év múlva egy fekély a hivatalával járó utazásokat 
lehetetlenné tette, és ezért nyugalomba vonult. Utolsó éveiben a 
bolognai egyetem matematika tanszékén működött. 

TARTAGLIA sorsa viszont rosszra fordult. Városa a vetélkedő ki
menetelétől tette függővé a nyilvános előadások engedélyezését és 
műveinek kiadatását. A balul sikerült verseny minden ajtót bezárt 
előtte. Bresciát végleg elhagyta, és Velencében élte le további küz
delmes életét. Itt két könyvet írt: Általános tanulmány a számokról 
és a mértékegységekről, valamint Általános szabályok valamely el
süllyedt hajó kiemelésére címmel. 
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Ezek után lássuk, mit jelent a matematikatörténet számára a nagy A velencei könyvtár 
tudomány, vagyis a harmadfokú egyenlet" megoldásának felfede- a XVI. században 
zése? 

A XVI. században az egyenleteket még mindig pozitív együttha
tókkal írták fel, és ezért megoldás szempontjából külön problémát 
jelentett például az x3+bx=c, az x3=bx+c és az x3+c=bx 
egyenlet. Megoldásukat külön-külön keresték. Az első harmadfo
kú egyenlet, amellyel TARTAGLIA próbálkozott, 

x3+ax2=c 

alakú volt. Gondolatmenete, amely nem maradt ránk, E. BARTA-
LOTTI olasz matematikatörténész szerint a következő lehetett: Fel
tételezte, hogy az egyenlet gyöke 

x-Yp-q 

alakú. E feltételezett kifejezés négyzete és köbe: 

é s x2=p+q*-2q]fp 

x*=-q(3p+q*)+Qq2+p)fp. 
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Szorozzuk most a négyzetet (3q2+p)-vel és a köböt 2q-val: 

és (3q*+p)x2= (p+ q2){3q2+p)-2q(3q2+p)fp' 

2qx*= -2q2(3p+q2)+2q(3q2+p)Yp. 

összegük: 2qx3+(3q2+p)x2=q*-2pq2+p2=(q2-p)2. 
Ez osztva 2^-val: 

X + 2q X~ 2q • 

A most nyert és az eredeti egyenlet összehasonlítása alapján: 

3q2+p x (q2-p)2 

2q 2q 

Az elsőből p=2aq—3q2. 
Ezt beírva a másodikba: c=2q(2q—a)2. 
Innen azonban TARTAGLIA nem jutott tovább, mert ez az egyenlet 
9-ban teljes harmadfokú, megoldása tehát nehezebbnek látszik, 
mint az eredetié. 

Sikerrel próbálkozott azonban az 

xi+bx=c 

egyenlet megoldásával. Itt - bizonyára több kísérlet után - azt té
telezte fel, hogy az egyenlet gyöke 

3 _ 3 

alakú. Ennek köbe: 
3. 3 

x3=u-3yu2v+3yuv2-v. Ugyanakkor 
3 3 3 

3Yuv • x= 3Yu2v-3Yuv2, tehát 
3 

xz=u—3Yuvx— v, 
ahonnan 

x3+3Yuvx=u—v. 
Az eredeti egyenlettel való összehasonlítás azt eredményezi, hogy 

3 

b=3Yuv és c=u—v. 
E két összefüggést w-ra és t>-re egyenletrendszernek tekintve, a v ki
küszöbölése után kapjuk, hogy 

ba=27u(u-c), 
azaz 

«2-c«-f||3=0. 
Ebből y> 

í c+ \ c2+4 .3. c i / (c\2 (b 
- - = r i / k | 4 ye 
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Ekkor pedig a feltételezés szerint 
3 _ B _ 

x=iu-iv. 

Hasonló módon oldotta meg TARTAGLIA az 
x3=bx+c 

egyenletet, azzal a feltételezéssel, hogy annak egyik gyöke 

alakú. X=h+lív 
Az xs+c=bx megoldásáról csak annyit mondott, hogy ennél is 

ugyanúgy kell eljárni, mint az x3=bx+c egyenletnél, mert e kettő 
„természete majdnem azonos". 

CARDANO azonban erre az esetre külön megoldóreceptet adott, 
de az ahhoz vezető" utat nem mutatta meg. Úgy sejtjük, hogy fel
használta az x3=bx+c egyenlet megoldhatóságát, a következő
képpen : 

Legyen a megoldandó egyenlet 

x3+c=bx 

és egy segédegyenlet az úi=bu+c. 
A kettő összege x3+u3—b{x+u). 
Osztva (x+i<)-val: x2—ux+u2=b. 
Ebből az x-re másodfokú egyenletből 

u±Yu2-4u2+4b_u^-i[u 3 .2 x= 2 -2±p-J* 
Az u meghatározását pedig TARTAGLIA már megmutatta. 

Az Ars magna tanúsítja, hogy CARDANO nem csupán szolgaian 
átvette és közölte TARTAGLIA eredményeit, hanem azokat részben 
továbbfejlesztette, részben pedig megindokolta. A műben érdekes 
geometriai gondolatmenetet olvashatunk az x3=bx+c egyenlet 
megoldásának magyarázatára. Ez az eszmefuttatás az 

(y+z)s=y3+3yz(y+z)+z3 

azonosság szemléletes bizonyításával kezdődik a 265. ábra segítsé
gével. A kiindulási alap az y élű kockára épített „térkereszt", 

amelyet úgy kapunk, hogy a kocka minden lapjára y2 alapú, ^ ma
gasságú négyzetes oszlopot állítunk. A kocka és e hat oszlop által 
alkotott testet neveztük térkeresztnek. Egészítsük ki e térkeresztet 
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egy (y+z) éW kockává! Ekkor a térkereszthez hozzá kell illeszteni 

nünk 12 darab r alapú, y magasságú négyzetes oszlopot és 8 

darab r élű kockát. Így: 

(y+z)3=3yz(y+z)+y3+z3. 

Érdekes, hogy CARDANO nem az egyszerűbben áttekinthető 266. 
ábra felosztásából indult ki, amely talán kézenfekvó'bb lett volna. 
Az összefüggést, geometriai belátása után, CARDANO (vagy FERRA
RI?) úgy alakította át, hogy (y+z) helyébe x-et helyettesített. Ekkor 

x3=3yzx+y3 + z3. 

Ha továbbá a 3yz-t 6-vel, az (y3+z3)-t c-vel helyettesítjük, azaz ha 

3yz=b 
és 

akkor nyerjük az 
.} y3+z3=c. 

-bx+c 

(1) 

alakú Tartaglia-féle egyenletet, amelynek megoldásához elvezet az 

y-ra és z-re felírt (1) egyenletrendszer. Ha ugyanis ennek első egyen

letéből a z = - - t behelyettesítjük a második egyenletbe, akkor ren

dezés után az 
•cy3+ • 0 

j>3-ban másodfokú egyenlethez jutunk. Ebből 

c 
y'=x+ r 

amennyiben a négyzetgyök negatív előjelétől eltekintünk. 
Mivel egyenletrendszerünk j-ra és z-re szimmetrikus, azért 

'r/(0Vf. 
ha most a négyzetgyök pozitív előjelét nem vesszük figyelembe. 
Ezek alapján jutunk el az 

x=y+z -fet®-®+HW® 
Tartaglia-féle képlethez. 

Teljesen hasonló módon kaphatjuk az 

(y—z)3=y3—z3+3zy(z—y) 

azonosságból azy—z=x, azy3—z3=c és a 3zy=b helyettesítések 
után az 

i > 
* ^ ^ 

^z i > s s 
y 

^ 

z y 
z 

y 

^ 
^ y 

s- / ^ > ^ — s> 
^^z 

;>» V z y 

266. ábra 
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x3 + bx—c 

alakú Tartaglia-féle egyenletnek az 

megoldóképletét. 
Kétségkívül CARDANO érdeme annak a kimutatása, hogy - ma 

így fogalmaznánk - minden 

x3+ax2+bx+c=0 

harmadfokú egyenlet az x=y— « helyettesítéssel 

i , t. u *> u i y3+b'y+c'=0 alakra hozható, ahol 
a 2 , , 2a3 ab 

b = b ~ T e s c - 2 7 - y + c ' 

és amely már valamelyik Tartaglia-féle egyenlettel azonos. 
LUDOVICO FERRARI érdeme, hogy megoldási eljárást talált a ne

gyedfokú egyenletekre is. 1540-ben DA COI adta fel CARDANÓnak a 
következő feladatot: 10 három részre bontandó úgy, hogy a részek 
geometriai haladványt alkossanak és az első két rész szorzata 6 le
gyen ! Ha a sorozat középső elemét x betűvel jelöljük, akkor telje
sülnie kell a következő egyenletnek: 

— + x + ~ = 1 0 , 
x 6 

azaz 
x*+6x2+36=60x. 

Az egyenletet FERRARI oldotta meg. Először mindkét oldalát nö
velte 6x2-tel. így 

(x 2 +6) 2 =60x+6x 2 . 

Olyan egyenletnél, amelynél a bal oldal fenti teljes négyzetté kiegé
szítése után a jobb oldal is láthatóan teljes négyzetté alakul, a to
vábbi lépés természetesen a négyzetgyökvonás lenne, és az így nyert 
másodfokú egyenlet már nem okoz gondot. Ha azonban olyan 
eset adódik, mint a mostani, akkor FERRARI új ismeretlent vezet be 
00 úgy, hogy a bal oldal (x2+6+y)2 alakú legyen. Konkrét példán
kon tehát: 

(x2+6+y)2=60JC+6x2+2(x2+6)y+y2, 
vagy 

(x2+6+y)2=(2y+6)x2+60x+y2+ I2y. 

Mivel itt a bal oldal teljes négyzet, azért a jobb oldalnak is annak 
kell lennie, azaz a jobb oldalhoz tartozó, x-ben másodfokú egyen-
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létnek kettős gyöke van, tehát a diszkriminánsa nulla. Példánknál 

6&-4(2y+6)(y2+l2y)=0, 

illetve rendezés után 
>>3+15>>2+36j=450. 

FERRARI tehát a negyedfokú egyenletet harmadfokúra vezette 
vissza, és így lehetővé tette az eredeti megoldását. E harmadfokú 
egyenletet a negyedfokú rezolvens egyenletének, röviden rezolvensé-
nek nevezik. A további lépéseknél vegyük figyelembe, hogy a diszk
riminánsra vonatkozó kikötés első alakjából 

, ,* 302 

y2+í2y=2yT6> 
azért az y bevezetésével nyert egyenlet így írható: 

302 

(x2+ 6+y)2= (2y+ 6)x2+ 60x+, 2y+6' azaz 
30 \2 

(x2+ 6+y)2= (xY2y+ 6+ ) 
{ Y2y+6) 

Ha most mindkét oldalból négyzetgyököt vonunk, akkor a re-
zolvensből kapott y segítségével az 

x2+6+y=xV2y+6+ 
Y2J+6 

másodfokú egyenlet megoldható. 
A vázolt eljárás alkalmazható minden olyan negyedfokú egyen

letre, amely a harmadfokú tag kivételével a többit tartalmazza. 
FERRARI azonban megtette a még hiányzó lépést is, mert megmutat
ta, hogy minden teljes negyedfokú egyenlet átalakítható a fentebb 
már megoldott negyedfokú egyenlettípusra. Ha ugyanis az 

x*+ ax3+bx2+cx+d= 0 

egyenletben az x=y+<z helyettesítést végrehajtjuk, ahol y új isme
retlen és a egy később célszerűen megválasztandó konstans, akkor 
átalakul az 

(y+a)4+a(y+«.)y+'b(y+a)2+c(y+oc)+d= 0 

egyenletté, amely az y fogyó hatványai szerint rendezve 

y4+y\4<x.+á)+y2(6a2+3a<x+b)+y(4oci+3aot2+2btx.+c)+ 

+x*+ aa.i+b<x2+ca+d=0. 

Válasszuk most meg a értékét úgy, hogy a harmadfokú tag el

tűnjék, azaz legyen a= — - . Ekkor az egyenlet 
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4 (. 3a2) , ( ab a2) (, ac a2b 3a4) n y *+[b-ir}y2+rT+T)y+{d- T+T6-256j=0' 
vagyis 

y4+b'y2+c'y+d'=0 
alakú. 

Mind TARTAGLIA, mind CARDANO és FERRARI számos speciális 
harmad- és negyedfokú egyenletet oldott meg ügyes átalakítások
kal is, nem használva az ismertetett általános eljárást. Egyikük sem 
tudott azonban megbirkózni azzal az esettel, amelyben a harmad
fokú egyenlet gyökei nyilvánvalóan léteznek, só't valós számok, de 
a megoldóképlet mégis felmondja a szolgálatot, mert a benne sze
replő négyzetgyökjel alatt negatív szám lép fel. Ezt az esetet, a ca-
sus irreducibilist fedezte fel CARDANO az x3=7x+6 egyenletnél. 
Semmiképpen nem értette, hogy a máskor jól bevált képlet most 
„értelmetlenül" az 

eredményt adja, hiszen nem nehéz kitalálni, hogy az egyenlet egyik 
gyöke 3, és ha a negatív számok között is keresgélt volna, bizonyá
ra észreveszi a (—l)-et és a (—2)-t is. Ezzel az érthetetlen esettel 
CARDANO igen sokat foglalkozott, és ha a megnyugtató módon való 
tisztázás az utódokra maradt is, fáradozása több értékes megfigye
lésre vezetett. Az említett példa nyomán feltételezte, hogy a 

V páz fq köbgyökvonás eredménye- r± \s alakú, mert csak így kép
zelhető el, hogy a megoldóképlet két tagjának az összegéből a nega
tív számból vont négyzetgyök - amint ő nevezte: a mínusz gyöke 
vagy a szofisztikus mínusz - eltűnjék. Ezen túlmenően a másodfokú 
egyenletekre is kiterjesztette vizsgálatait. így például az 

x 2 -10x+40=0 

egyenletnél (10 két részre osztandó úgy, hogy a részek szorzata 40 
legyen!) felírta a két gyököt: 

x , = 5 + ^ 1 5 és Xj=5-f-Í5, 

és megállapította, hogy ha helyes a két eredmény, akkor a szorza
tuk 40, azaz 

( 5 + ] / ^ Í 5 ) ( 5 - ) ^ l 5 ) = 

= 25+ Sf-Í5-5/^15-/^15- V^Í5=40. 

Ez valóban így is van, ha 
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Egy másik megfigyelése az x2+b=ax egyenlettel kapcsolatos. 
Ilyet kapott, amikor két szám összegéből és szorzatából kereste a 
két számot. Az Ars magnóban felsorolja a következő eseteket: 

1. Ha a két szám összege 6 és a szorzata 40, 
akkor az x2+40=6;t egyenlet gyökei: xt = 3+ Y—31 és x2= 
= 3 - / ^ 3 1 . 

2. Ha az összeg 6, a szorzat pedig — 40, 
akkor az x2—40=6* egyenlet gyökei: xt= 10 és x2= —4. 

3. Ha az összeg —6 és a szorzat 40, 
akkor az x 2 + 4 0 = — 6x egyenlet gyökei: x{ = 4 és x2= —10. 

4. Ha az összeg — 6 és a szorzat — 40, 
akkor az x2— 40= — 6x egyenlet gyökei: x,= —3+ ]/—31 és 
x 2 = - 3 - / ^ 3 1 . 

Megállapította, hogy a két gyök összege mindig az elsőfokú tag 
együtthatója, a szorzata pedig az állandó tag, ha a szofisztikus 
negatívok (a képzetes számok) fenti szorzási szabálya helyes. 
Ugyancsak a gyökök és az együtthatók összefüggését vette észre, 
amikor megfigyelte, hogy az xi-\-bx=ax2+c alakú, olyan harmad
fokú egyenletnél, amelynek három megoldása van, a három gyök 
összege mindig a'másodfokú tag együtthatóját adja. 

Amint látjuk, a matematika fejlődésére nézve határozottan hasz
nos volt, hogy TARTAGLIA titkát CARDANO nem vitte magával a sír
ba. A matematikatörténet szempontjából nagyon lényeges az, hogy 
a XVI. századi Itáliában DEL FERRO, TARTAGLIA, CARDANO és FER
RARI lefektették egy matematikai iskola alapjait, amely iskola elő
ször haladta jelentősen túl az antik és az arab matematikát. Ezzel 
az európai matematika fejlődése előtt szélesre tárták a lehetőségek 
kapuját. Az itáliai matematikusok ráirányították a figyelmet az 
egyenletek megoldhatóságának a kérdésére, siettették az algebrai 
módszerek kialakulását, nyilvánvalóvá tették a számkör kibővítésé
nek, a számfogalom kiépítésének szükségességét. 

A CARDANO nevéhez kapcsolódó itáliai algebrai iskola köréből 
nem maradhat említetlenül 

RAFFAELLO BOMBELLI (1526-1572), a bolognai mérnök-matemati
kus, illetőleg az ő VAlgebra című, háromrészes könyve. Az első rész 
a gyökmennyiségek közti műveleteket ismerteti. A második rész az 
egyenletmegoldásokkal foglalkozik. A harmadik részben mintegy 
300 feladat van. Ebben az 1572-ben Milánóban megjelent műben 
figyelemre méltó a négyzetgyök megközelítése lánctört segítségé
vel, az 

Ya2+b=a+- b—r 
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séma szerint. BOMBELLI az eljárást az a=3, b=A vagyis a Ĵ 13 
esetén mutatja be. Gondolatmenete szerint: 

fÜ=Í~¥T4=3+x, 
azaz 

l3=9 + 6x+x2, 

vagyis 

Innen 

6x+x2=A, illetőleg x(6+x)=4. 

4 
x= 6+x 

Ha most a jobb oldali JV: helyébe folytonosan a — et helyette
sítjük, akkor az 

x = : — — 
6+ — 

6+ 
6+ 

végtelen lánctörtet kapjuk, tehát 

f/Í3=|/32+"4=3+ — 
6+ 

6 + . . 

így a ]/l3 tetszőleges pontossággal megközelíthető. A számpélda 
gondolatmenete nyilván általánosságban is helytálló. 

A számfogalom fejlődésére és a harmadfokú egyenlet irreducibi-
lis esetének magyarázatára BOMBELLI fontos lépése volt, ami ugyan 
már CARDANÓnál is megtalálható, hogy feltételezése szerint a 

— b kifejezhető p+ Í—q alakban, 
3 

a \a—i—b pedig p—Í—<l alakban. 

BOMBELLI azonban e gondolatot továbbvitte úgy, hogy a 

(+Y~?)-t és a (— Y—q)-t számnak tekintette, azaz definiálta a 
velük való műveleteket. Az elsőt „piu di menó"-nak (negatív pozi-
tívjának), azaz a negatív számból vont pozitív négyzetgyöknek ne
vezte. A másodikat pedig „menő di menó"-nak (negatív negatíyjá-
nak), vagyis a negatívból vont negatív négyzetgyöknek hívta. Ezek
kel a nevekkel fogalmazta meg például a szorzás előjelszabályait, 
amelyeket most a mai elnevezésekkel ismétlünk: 

Pozitív szám szorozva pozitív képzetes számmal pozitív képzetes 
számot ad. 

Negatív szám szorozva pozitív képzetessel negatív képzetest ad. 
Pozitív szám szorozva negatív képzetessel negatív képzetest ad. 
Negatív szám szorozva negatív képzetessel pozitív képzetest ad. 
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Pozitív képzetes szorozva pozitív képzetessel negatív számot ad. 
Pozitív képzetes szorozva negatív képzetessel pozitív számot ad. 
Negatív képzetes szorozva negatív képzetessel negatív számot ad. 
Negatív képzetes szorozva pozitív képzetessel pozitív számot ad. 

BOMBELLI tehát a negatív számból vont négyzetgyököt is számnak 
tekintette, és így a komplex számfogalom megalapozásának jelen
tős úttörőjévé vált, egyszersmind magyarázatot adott arra, amit 
már CARDANO is sejtett, hogy ti. a casus irreducibilisnél a harmad
fokú egyenlet valós gyöke úgy jöhet ki, hogy a képletben szereplő 
két köbgyök két konjugált komplex számot szolgáltat, és az össze
gükből a képzetes rész kiesik. E magyarázat azonban nem vitt 
közelebb az ilyenkor fellépő valós gyökök meghatározásához. Ha 
ugyanis - és ez még mindig BOMBELLI okoskodása -

3 3  

fa+ ]/^b+ fa- Í- b =p+ Y- q+p- Y~ q= 2p, 

akkor p kiszámítása így történhet: Mivel 

f^Y-b=p+Y^q, 
azért 

a+ Y~b=p3+ 3p2Y~=:q-3pq-qY~q, 
ahonnan , „ 

a=pi — ipq. 
Továbbá igaz, hogy 

(p+Y-q^p-Y^q^ía+Y-b • fa-f-b, 
vagy 3  

p2+q=Ya2+b=x. 

így p meghatározására két egyenletünk van: 

pi—3pq=a 
és 

p2+q=a.. 

A q kiküszöbölése után nyert 4p3—3px=a egyenlet azonban a p 
meghatározása szempontjából ugyanazokat a nehézségeket rejti, 
mint amelyeket az eredeti harmadfokú egyenlet. 

BOMBELLI Geometriába, kéziratban maradt meg, és csak 1929-ben 
adták ki. Ez főként olyan geometriai feladatokat tartalmaz, ame
lyek másod- vagy harmadfokú egyenlethez vezetnek. BOMBELLI 
munkássága jól kimutathatóan hatással volt STEViNre és LEiBNizre 
is. Érdemei közé tartozik még, hogy az elsők között fordította le 
DIOPHANTOSZ Aríthmetikáját. 

Nagyon szellemesen húzta ki a harmadfokú egyenlet casus irre-
ducibilisének méregfogát a mai Ausztria nyugati szélén, a Feld-
kirchben (a régi Rátien) született 
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Az Erlangeni Biblia kötése 
(XV. sz.) 

GEORG JOACHIM VON LAUCHEN (RHÁTICUS, 1514-1574), aki 1537 

és 1542 között a wittenbergi egyetemen tanított matematikát és 
csillagászatot, azután pedig Lipcsében és Krakkóban. Mint KOPER
NIKUSZ barátja, sokat tett a kopernikuszi tanok népszerűsítéséért. 
Élete nagy részét trigonometrikus táblázatok készítésének szentelte 
(1551). Nála találkozunk először a koszinusz névvel. 

Említettük már, hogy REGiOMONTANUsnál is felvetődött a har
madfokú egyenletnek és a háromszoros szögekre vonatkozó tri
gonometrikus képletnek az összekapcsolása. RHÁTicusnál ez a gon
dolat eredményhez is vezetett, a következőképpen : Legyen a meg
oldandó egyenlet 
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x*=bx+c. 

Emlékezzünk vissza a 493. oldalon leírt, Cardano-féle gondolat
menetre, amely az 

(y+z)3=3yz(y+z)+y3+z3 

azonosságot alakította át az y+z=x helyettesítéssel az 

x3=bx+c 
egyenletté, amikor is: 

3yz=b 
és 

y3+zi=c. 

Akkor ennek az egyenletrendszernek a megoldása árán jutottunk el 
a keresett x—y-\-z végeredményhez. 

Most azonban RHÁTicusszal együtt vegyük figyelembe a 

cos 3«= cos3 a— 3 cos a • sin2 a 

azonosságot is, valamint tételezzük fel, hogy a szóban forgó y és 
z konjugált komplex számok, azaz hogy éppen az irreducíbilis eset
ről beszélünk. Ekkor tehát: 

y=£ + iri és z = f —irj 

alakú, ahol /= ]í— I. Ezekkel a jelölésekkel: 

3yz=3(?+r?)=b 
és 

j 3 + z 3 = ( ! + ; í7)3+(!- i í?)3=2!3-6Síf=c. 

Rendelkezésünkre állnak tehát a 

és a 
!3-3| t?2=£ 

egyenletek. Ha most ezekbe behelyettesítjük a 

1 = 1 / 5 cos a és T?=l / -s i sma 

kifejezéseket, akkor az első egyenlet nyilvánvalóan azonossággá 
válik, a másodikból pedig 

s y -z (cos3 a— 3 cos a sin2 a )= ̂  

lesz, amiből 
, - •• , 3c]f3 cos3 a— 3 cos a sin2 a= — . 

2bYb 
Mivel a bal oldal éppen cos 3a, azért 
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, 3cj/3 c [bV 
cos3a= 7 = i : k . 

2b]/b 2 l 3 J 

Az irreducíbilis esetben a megoidóképletből leolvashatóan 
(493. oldal) 

tehát cos 3a-ra valódi törtet kaptunk, ami azt jelenti, hogy létezik 
olyan 3a szög, amely megfelel a cos 3a most nyert értékének. Ez a 
szög, illetve ezek a szögek táblázatból jó közelítéssel kiolvashatók, 
és harmadrészükkel a 

1 = 1 / - c o s a és az x=y+z=2l; 

gyökök közelítő értékeit is meghatározhatjuk. 
A harmadfokú egyenletek megoldásának trigonometriai útra 

való terelése sokat segített a képzetes számokhoz fűzó'dő fogalmi 
bonyodalmak eloszlatásában, de e nehézségeken csak GAUSS lett 
úrrá a XIX. század elején, amikor megalkotta a komplex számok 
geometriai színezetű, tehát szemléletes elméletét (1831). Nekünk 
magyaroknak jó tudnunk, hogy a komplex számoknak mint rende
zett számpároknak az elmélete egyszerre bukkant fel WILLIAM 
ROWAN HAMILTON ír matematikus egyik munkájában (728. oldal) 
és BOLYAI JÁNOS Responsiójában, 1837-ben. Addig azonban még sok 
minden történt. 

Az itáliai algebrai iskola működésével párhuzamosan Európa 
más országaiban is éltek kiváló matematikusok, akik vagy tovább 
tökéletesítették az egyenletmegoldási eljárásokat, vagy más irány
ban mozdították elő a matematika fejlődését. Ezek közé tartozott 

SIMON STEVIN (1548-1620) holland matematikus, aki Brüggében 
született, tanított a leideni egyetemen, majd szolgált ORÁNIAI MÓRIG 
hadseregében, és Hágában halt meg. Ő a hidrosztatikai paradoxon 
felfedezője, és ő vezette be Európában a tizedes törteket 1585-ben, 
a flamand nyelvű De thiende (A tizedes egység) című könyvével és 
annak francia változatával (La disme), amint azt a 308. és 414. ol
dalon már ismertettük. 

Még nem használta a tized, század, ezred stb. elnevezéseket, ha
nem ezeket a prime, second stb. sorszámnevekkel jelölte, amint az a 
60-as számrendszernél szokásos volt. A tizedes törtek mai alakjuk
ban 1616-ban jelentek meg JOHN NAPIER Descripíiójában, amelyben 
a szerző az egész és a törtrészeket ponttal választotta el. Az 1617-
ben megjelent Rabdologiában NAPIER a tizedespont mellett ajánlót-
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ta a tizedesvessző használatát is. Angliában a pont, de a legtöbb 
európai országban a vessző használata terjedt el. 

Az érdekesség kedvéért megjegyezzük, hogy STEVIN 1586-ban 
közölte azt a megfigyelését, hogy két különböző súlyú golyó 30 láb 
magasról, egyszerre ejtve, egyszerre érkezik meg az alájuk helyezett 
vízszintes deszkára. Az ő flamand nyelvű közlése korántsem kel
tett akkora figyelmet, mint GALILEI későbbi, hasonló megállapí
tása. 

A számolási technika javításában és az algebrai jelrendszer kiala
kításában játszott fontos szerepet 

MICHAEL STIFEL (1487-1567) német matematikus. Esslingenben 
született, és szerzetesként nyerte kiképzését, de csakhamar LUTHER 
papja lett. Kezdetben minden érdeklődését lekötötte a számmisz
tika. Igyekezett kikutatni a szent könyvekben szereplő számok rej
tett jelentését. E „tudományban" odáig vitte, hogy 1533. október 
19-ére megjósolta a világ végét. Az, hogy jövendölése nem teljesült, 
annyira megrendítette, hogy végleg elfordult a számmisztikától, be
látta, hogy az általa felfedezett törvényeknek a valósághoz semmi 
közük sincs. Igazán csak ekkor kezdett el foglalkozni az igazi ma
tematikával, de olyan komolyan, hogy 1559-től felhagyott prédiká
tori tevékenységével is, és haláláig a jénai egyetem matematika
professzoraként dolgozott. írt néhány művet. Legértékesebb a ko
rának aritmetikáját összefoglaló Arithmetica integra (Teljes aritme
tika), amely 1544-ben jelent meg Nürnbergben. 

E műben fordul elő először a törttel való osztás szabályának 
megfogalmazásánál az osztó reciprokával való szorzás. A könyv 
nemcsak a törteknek, hanem a negatív számoknak is adja a művele
ti szabályait. A nyomtatásban először WíDMANN-nál (479. oldal) 
látott + és — jeleket következetesen használja. A negatív számot 
úgy értelmezi, hogy az a nullánál kisebb szám. Ennek írásban is 
kifejezést ad, például a (—4)-et úgy írja, hogy 0—4. 

STIFEL kiemelkedő észrevétele, hogy egy számtani és a hozzá ren
delt mértani sorozat segítségével a számolás megkönnyíthető. Két 
ilyen sorozat összekapcsolásának a gondolata már ARKHIMÉDÉSZ-
nél és a XVI. században CHUQUET-nél is (478. oldal) jelentkezett, de 
ilyen tudatosan megfogalmazott gyakorlati céllal STiFELnél találko
zunk vele először. Az ő két sorozata: 

- 4 , - 3 , - 2 , 

1 

1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

1 ? , \, \, \, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, . . . 

Amint látjuk, újítás nála, hogy a mértani sorozatban 2-nek nem
csak a pozitív egész kitevős hatványait szerepelteti, hanem a nulla 
és negatív egész kitevőjűeket is. E két sorozat hasznát így fogalmaz-

Rubens: Önarckép (1639) 

Stifel: Arithmetica 
Integrájának címlapja 
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ta meg: „Az összeadás az aritmetikai sorozatban megfelel a geomet
riai sorozatban való szorzásnak, éppen úgy a kivonás az egyikben 
a másikban való osztásnak." Hasonló szabályt adott a hatványozás
ra és a gyökvonásra is. STiFELnél tehát már készen állt a logaritmus
sal való számolás alapelve. A gyakorlati hasznosítás azonban már 
JOOST BÜRGI, JOHN NAPIER és HENRY BRIGGS nevéhez fűződik. 

Bár a két tag hatványozásánál fellépő binomiális együtthatók 
háromszög alakú elrendezése már a kínai Csu SI-CSIE (344. oldal) és 
az arab AL-KÁSI (417. oldal) műveiben is megjelent, mégis Európá
ban az elsők között - PETRUS APIANUS (1527) lipcsei matematikus 
után másodikként - STIFEL közölte a „Pascal-háromszöget". 

Végül meg kell emlékeznünk STIFEIJŐI úgy is, mint az algebrai 
szimbólumok fejlesztőjéről. A + és a — jel mellett bevezette a 
szorzás jeleként az m és az osztás jelölésére a d betűt. Az ma latin 
multiplicatio=szorzás és a d a szintén latin divisio=osztás szó 
kezdőbetűje. Az ismeretlen hatványait is rövidítésekkel jelölte: 

a négyzetet a német » z betűvel (zensus=vagyon), 
a köböt a latin c betűvel (cubus=köb), 
a negyedik hatványt zz-vel (zensi-zensus), 
az ötödik hatványt zc-vel (zensi-cubus), 
a hatodik hatványt cc-vel (cubi-cubus) stb. 

A gyökvonás jele nála a radix (gyökér) latin szó stilizált kezdő
betűje, a / volt. így a négyzetgyöknél a }fz, a köbgyöknél a }fc, a 
negyedik gyöknél a Yzz stb. jeleket írta a szám elé. 

Az ismeretlen első hatványát a német R jelentette, a res (dolog) 
latin szónak a kezdőbetűje. Nézzünkegy példát e számunkra ne
hézkesnek tűnő, de az akkori időkben vívmánynak tekintendő je
lölésrendszerre! STIFEL például a 

3x2+4x-Y5x3+ ^325=0 

egyenletet így írta volna 

3z+4R-/5c+/c325 aequantur 0. 

Nála láthatjuk először azt is, hogy úgy fogott a másodfokú 
egyenlet megoldásához, hogy előbb 0-ra rendezte, azaz elsőnek 
foglalta össze a másodfokú egyenletek különböző típusait az ax2+ 
+ bx+c=0 általános alakkal, ahol a,bésc most már nemcsak po
zitív, hanem negatív számok is lehettek. STIFEL jelölésrendszere 
számunkra kezdetlegesnek látszik, mégis az ő szimbólumai és a 
hozzájuk hasonló jelölések tették lehetővé, hogy a nagyon áttekint
hetetlen retorikus algebráról a matematikusok rátérhettek a köny-
nyen kezelhető szimbolikus algebrára, ami pedig nem lebecsülendő 
fejlődési lépés. STiFELnek a számolás megkönnyítésére vonatkozó 
gondolatait vitte át a gyakorlatba. 
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^^M-^^^^l^MlJ^^J^iA^^Má^á^LJt^J bélyegképeken (XVI. sz.) 

A LOGARITMUS FELTALÁLÁSA 

A XVI. századi gazdasági élet és a csillagászat igen sok és kelle
metlenül nagy számokkal való műveletet kívánt. Érthető, hogy a 
matematikusok is törekedtek új, a számolást gyorsító módszerek 
kialakítására. Ekkortájt elterjedt már két olyan eljárás, amely a 
szorzást a könnyebben elvégezhető összeadássá, illetve kivonássá 
alakította át. A trigonometriában erre használták a 

és a 
sin a •sin/9= = [cos («—/?)—cos (a+/S)] 

cos a • cos /3= -z [cos (a—/3)+ cos (a+/S)] 

azonosságokat, a számok szorzásánál pedig az 
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ab=^[(a+b)2-(a-b)2] 

összefüggést. Ezek használatához rendelkezésre álltak alkalmas 
táblázatok, például a négyzetszámok táblázata. Természetesen lé
teztek már más, különleges célú táblázatok is, például a kamatos 
kamat kiszámításához. Az átütő sikert azonban a logaritmustáblá
zatok megszületése aratta. A logaritmusszámolás BÜRGI és NAPIER 
szellemét és hihetetlen szorgalmát dicséri. 

JOOST BÜRGI (1552-1632) a svájci Lichtensteigben született. Híres 
órás- és műszerkészítő mesterként dolgozott Kasselban és 1603-tól 
1622-ig KEPLER mellett Prágában. Itt sokat segített a világhíres 
csillagásznak nemcsak az eszközök javításával, hanem csillagászati 
megfigyelésekkel és számításokkal is. Éppen a hosszadalmas és 
unalmas számítások elkerülése végett készítette el 1603 és 1611 kö
zött az első logaritmustáblázatot. Mintául vette STEVIN kamatos
kamat-táblázatát, amelyben az 

h&j" 
értékei szerepeltek a p kamatláb és az n év különböző eseteiben. 
így a 

" [ +100j 
képlet használatánál csak egyetlen szorzást kellett elvégezni. 
(A képletben T„a.t kezdeti tőkének a p százalék mellett n év alatti 
kamatos kamataival felszaporodott értéke.) Rögzített p esetén az 

l + ~ tényező egy mértani sorozatot definiál. BÜRGI ebből 

indult ki. Tudta, hogy minél kisebb p értéket választ, annál sűrűb
ben nyeri a sorozat elemeit. Nála /?=0,01. Az így kapott mértani 
sorozat minden eleméhez hozzárendelte a 0, 10, 20, 30, . . . szám
tani sorozat egy-egy elemét, tehát BÜRGinél az egymásnak megfelel
tetett két sorozat: 

*• ( i + i ^ ) - ( i + w ) 2 ' •••' [í+M"> ••• 
0, 10, 20, . . . , lOn, 

A számtani sorozat elemei a nyomtatásban pirosak, a mértanié pe
dig feketék voltak. így például bármelyik két fekete szám szorza
tához a megfelelő két piros szám összege tartozik. A mai szóhasz
nálattal élve: bármely fekete szám logaritmusa az alatta levő piros 
szám. Megengedve a mai jelöléseket: 

*[l+w]m 
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Ebből 
aio»=íl + _Lf 

| ; + i o 4 J ' 
tehát BÜRGI logaritmusának az alapszáma 

a=/I7ÖÖÖT. 

Hogy a törtek nehézkes írását elkerülje, BÜRGI a táblázatban a 
mértani sorozat minden elemének a 108-szorosát tüntette fel. 

Talán azt is érdemes észrevennünk, hogy amennyiben BÜRGI so
rozatait - az alapelv megsértése nélkül - úgy alakítjuk át, hogy a pi
ros számokat 105-nel és a feketéket 108-nal osztjuk, akkor a két 
összetartozó sorozat: 

1, 1,0001, 1,00012, 1,00013, 

0, 0,0001, 0,0002, 0,0003, 

., 1,0001", .. 

0,000», 

Most az log 1,0001"=0,000n összefüggésből 
a 

aö^öte = 1,0001", illetve a= 1,000110 00° %2,718 145 9 3 . . . , 

ami a természetes logaritmusok e% 2,718 281 828.. . alapszámától 
csak a tízezredeknél tér el. 

BÜRGI táblázata 1611-ben készen volt, de KEPLER szorgalmazása 
ellenére is csak késedelmesen, 1620-ban látott napvilágot az Arith-
metische und geometrische Progress-Tabulen (Aritmetikai és geomet
riai haladvány-táblázatok). A közlés elsőségét tehát BÜRGI elvesz
tette, mert 1614-ben már megjelent 

JOHN NAPIER (1550-1617) skót matematikusnak a Mirifici logarith-
morum canonis descriptio (A csodálatos logaritmustáblázat leírása, 
röviden: Descriptio) című összeállítása. JOHN NAPIER az Edinburgh 
melletti Merchistonban született, igen előkelő skót családban. Az ő 
korában a skót nemesség még félbarbár életét élte, és a meditációra 
hajlamos ifjú merchistoni báró nem tudott beilleszkedni abba a kör
nyezetbe, amelyet a hadi dolgokon, a vallási villongásokon és a 
vadászaton kívül más alig érdekelt. Ez volt a fő oka annak, hogy a 
St. Andrews-i Győzedelmes St. Salvador Kollégium nyugtalan, 
harcias szellemű légkörét felcserélte egy flamand és francia tanul
mányúttal, amely után visszahúzódott Merchistonba, és ott töltötte 
el külső eseményektől nem zavart életét, amelynek azonban tartal
mat adott és számára örömet szerzett a folytonos és eredményes 
szellemi munka. 

Kezdetben teológiai tanulmányokat írt, de csakhamar felülkere
kedett fejlett műszaki érzéke, és igen ügyes tervezői munkájának 
néhány találmány lett az eredménye, amelyek nagy tekintélyt sze
reztek számára. Különösen nagyra becsülték egy pusztító erejű John Napier 
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tüzérségi találmányáért, amelynek megvalósítására azonban nem 
volt hajlandó. A műszaki érdeklődés szülte benne a számolás egy
szerűsítésére való törekvést. Külföldi utazása alatt megismerkedett 
a helyi értékes 10-es számrendszerrel, de igen érdekelte a 2-es szám
rendszer is. (Súlymérés 1, 2, 4, 8 stb. egységnyi súlyokkal.) 

Egyik találmányával, amelyet a Rabdologia (1617) című könyvé
ben ismertetett, a róla elnevezett számolópálcákkal a szorzást és az 
osztást könnyítette meg. A 267. ábrán látható, keretbe foglalt 9 ru-
dacskára az „egyszeregyet" írta le, ferde szakaszokkal elválasztva a 
tízes és egyes helyi értékeket. Például: A 7. rúd 5. sorában a 7 • 5 
szorzás eredménye, a 35 olvasható. A pálcák kezelése egy szorzási 
példa átgondolásával - úgy vélem - különös magyarázat nélkül is 
megérthető. Végezzük el az eszköz segítségével az 5346 • 7 szorzást! 
Ehhez először az 5346 szorzandó egymást követő számjegyeinek a 
sorrendjében válogassuk ki az 5,3,4 és 6 feliratú rudakat, és helyez
zük azokat egymás mellé a 268. ábra szerint. Ha ez megtörtént, ak
kor a 7. sorban szereplő számokat összesítjük a következőképpen: 

0 , 5+2=0, 1+2=0, 8+4=@, 0 . 

A bekarikázott számokat számjegyekként egymás mellé írva (a 12-t 
10-re és 2-re bontva) nyerjük a 37 422 szorzatot. Hasonlítsuk össze 
NAPIER pálcikás eljárását az 

5346-7 

piloo 

37422 szorzással! 

Ami azonban NAPIER világhírnevét biztosította, az A csodálatos 
logaritmustáblázat leírása volt. Ebben a 0°-tól 90°-ig növekvő szö
gek trigonometrikus számainak a 8 jegyű logaritmusai találhatók, 
miközben a szög 1 '-es ugrásokkal változik. A táblázat elkészítési 
módjának az alapötlete, amelyre NAPIER 1594-ben jött rá, új volt. 
A sorozatok összehasonlításának régi módszere mindig diszkrét 
értékek sorozatát adta, habár ezeket tetszőlegesen lehetett sűríteni. 
A skót tudós azonban két elképzelt mozgásból indult ki (GALILEI 
előtt!), és két folytonos függvény között létesített kapcsolatot (a 
modern analízis fegyverei nélkül!). Ez, az ő korában bámulatos el
járás a következő volt: 
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Mozogjon egymással párhuzamosan két pont, az egyik a TS 
szakaszon, a másik pedig az a egyenesen (269. ábra). Induljanak 
egyszerre, azonos v kezdősebességgel a T, illetve az A pontból. Az a 
egyenesen mozgó pont állandó v sebességgel halad, a TS szakaszon 
mozgó pont viszont csökkenő sebességgel, mégpedig úgy, hogy se
bessége minden pillanatban legyen arányos az S végponttól való 
távolságával. NAPIER definíciója szerint, ha az egyik pont abban a 
pillanatban tartózkodik a Tk helyen, mint amelyben a másik az Ak 

pontban, akkor a TkS=x távolság mérőszámának a logaritmusa 
éppen az AAk=y szakasz mérőszáma. A logaritmus szót NAPIER 
készítette a görög logosz= arány és az arithmosz= szám szavak 
összevonásával. A szó latinos alakja, a logaritmus tehát viszony
számot, arányszámot jelent. Ha az így meghatározott Napier-féle 
logaritmust „Naplog"-nak rövidítjük, akkor 

^=Naplogx. 

A következő lépésben ki kellett dolgozni azt a módszert, amely-
lyel a definíció alapján számolni lehet. Az eddigiekből leszögezhető, 
hogy az egyenlő idők alatt befutott AA\, AtA2, A2A3, . . . távolsá
gok egyenlők, és TS-nek az ugyanazon időtartamokhoz tartozó 
TTU TXT2, T2T3, ... útszakaszai kisebbednek. A 269. ábrán felté
teleztük, hogy amikor a TS-en mozgó pont áthalad a 7\, T2, T3, 
..., Tk, . . . pontokon, ugyanakkor fut át az a egyenesen szaladó 
pont az Au A2, A3, ..., Ak, . . . pontokon. A TS távolság útszaka
szaira igaz, hogy 

TTY: TS= TjT2 : T'1S= T2T3: T2S= ...= 
= TkTk+1: TkS= ... 

Az egyszerűbb áttekinthetőség kedvéért legyen TS mérőszáma az 
egység. Ekkor a TTt: l = TxT2 : (1-7T,) aránypárból 

r,r2=irj(i-7T t). 

Hasonlóan a TTX : \~T2T3 : ( l - T T j - T j ^ ) aránypárból 

Ty^TT^i-rr,)2. 

Ugyanígy a TTl:l = T3T4:(l-TTi-TiT2-T2T3) aránypárból 

r3r4=rr,(i-~rr1)
3. 

Általánosságban: 
r 4 j ,

w . 1 « j T 1 ( i - j T 1 ) » . 
Ezek segítségével: 

TiS=l-TTu 
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T2S= TXS- TXT2= i - rr, - rr,(i - rr,)=(i - rr,)2, 
7,5-= r 2 s- T2Tt=(i - rr,) 2 - 7T,(i - rr,)2=(i - rro3, 

Általánosan: TkS=(1 - TTO*. 

Látható tehát, hogy a TS szakaszon ábrázolt TkS számok az 

1, (1 - TTX), (1 - TTtf, (1 - TTty, . . . , (1 - TTxf, ... 

mértani sorozatot alkotják. Ezek elemeinek az a egyenesen meg
felelnek rendre a 

0, AAt,2AAu 3AAt, ..., k- AAX, ... 

számtani sorozat elemei. Diszkrét esetben tehát itt is egy mértani 
és egy számtani sorozat egymáshoz rendelését írja elő a Napier-féle 
logaritmusdefiníció. 

.---ÉSiZlfj KM 

A cambridge-i 
King's College kápolnája 
(XV. sz.) 
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NAPIER a TTl szakaszt 10-7-nek választotta, és hogy a törteket 
elkerülje, a geometriai sorozat minden elemét 107-nel megszoroz
ta. Az a egyenesen pedig az AAX=AlA2=

z A2A3= ... távolságokat 
tekintsük egységnyinek. Ekkor a két sorozat: 

iouo7(i-^),io7(i-^)2 io'(i-^)fc.... 
0, 1, 2, . . . , k, 

% tehát . { \k k 

Naplog^l-1örJ= l ö r > 

vagy 

Naplog^ !-^) 1 0 ]*^, 

amiből látszik, hogy a Napier-féle logaritmus alapszáma 

>10' 

HM' 
Valószínűleg a kamatoskamat-számítás kapcsán bukkant fel elő

ször az 1 + -I alakú tényező, és felmerült az a kérdés, hogy mi

lyen értékhez közeledik, ha az n szám végtelen naggyá válik, azaz 

mekkora a , i 
lim 11 + -" határérték? 

Később kiderült, hogy ez a határérték, amelyet EULER óta e-vel je
lölünk, a matematikában különösen fontos szerepet játszik. Bebi
zonyítható, hogy n negatív szám is lehet, például (—m), és akkor is 
igaz, hogy 

e=lim íl-— ] m . 

( i Y" i 
1 = - . 

m ) e 
A Napier-féle logaritmus alapszáma tehát - amely azonos az 

( i ) m 

11 1 kifejezéssel a z m = 107 esetére - mivel 107 már elég nagy 
szám -, megközelíti az - értéket. Gyakorlatilag tehát a Napier-

e 

féle logaritmus alapszáma - . 
e 

A logaritmusok gyakorlati kiszámítása végett figyeljük meg a 
270. ábrát. Ezen a 269. ábra egyik részletét látjuk, de a TS szakaszt 
meghosszabbítjuk a T végpontja felé úgy, hogy teljesüljön a 

VT:VS=TTk:TS 

aránypár. Ekkor a VT, TTk és AAk utakhoz azonos időtartam tartó-
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zik, viszont a V pontbeli sebesség nagyobb a T pontbelinél, és az 
nagyobb a Tk ponthoz tartozónál. Ebből az utakra az következik, 
hogy 

VT>AAk>TTk, 
azaz 

VS- TS> Naplog x> TS- x. 

A továbbiakban vegyük még számításba, hogy TS= 1. így a kezdeti 
aránypárból 

_,__ VT _VS-\ 
vs-fT;-^r' 

ahonnan VS— — . Ezeket tekintve az egyenló'tlenség 

1 — x 
> Naplog x>-1 — x 

alakot ölt, tehát az j>= Naplog x-et sikerült két korlát közé szoríta
nunk, ami már lehetővé teszi a közrefogó értékek számtani közepé
vel való megközelítést. Ez annál pontosabb, minél sűrűbben vesz-
szük fel a TS szakaszon az x értékeket. 

NAPIER a TS szakaszra szinuszértékeket mért, mégpedig percen
ként, a Oc-tól 90°-ig terjedő szögek szinuszait. A számítást lehetővé 
tevő egyenlőtlenség tehát 

1 — sin x 

smx 
• Naplog x=-1 — sin x 

lett volna, ha a TS távolságot, azaz a sin 90°-ot NAPIER l-nek vá
lasztja. Nála azonban a sin 90°, amit abban a korban teljes szinusz
nak neveztek, 107 volt, hogy a törtekkel való számolást elkerülje. • 

NAPIER teljesen tisztában volt felfedezésének jelentőségével, hi
szen életének több mint 20 évét áldozta arra, hogy táblázata 1614-
ben megjelenhessék. A táblázat elkészítésének részletezését tartal
mazó Mirifici logarithmorum canonis constructio (röviden Construc-
tio—szerkesztés, felépítés) csak halála után, 1619-ben jelent meg. 
Maga a táblázat hatalmas lelkesedést váltott ki 

HENRY BRIGGS (1561-1630) angol matematikusból, az oxfordi egye
tem tanárából. 1615 nyarán és 1616-ban meglátogatta NAPIERÍ, 
és az összebarátkozó két tudós megbeszélte, hogy célszerűbb lenne 
a logaritmusalapot 10-nek választani, mert akkor az egység loga
ritmusa 0 volna és a 10 logaritmusa 1. Ezzel egyszerűsödnének a 
logaritmusműveletek azonosságai is, hiszen például, ha log 1^0, 
akkor a c=ab szorzat esetében, mivel 

c__b 
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azért 

log c — log z=log fo-log 1, 

ahonnan 
log c=log a+log b—log 1. 

NAPIER leromlott egészsége azonban megakadályozta a további 
közös munkát, és így az átszámítás gondjait BRIGGS vette át, és 
NAPIER halálának évében publikálta - hely és idő megjelölése nél
kül - a Logarithmorum chilias príma táblázatot, amelyben - amint 
a cím is jelzi - az első 1000 szám 10-es alapú logaritmusát foglalta 
táblázatba. Hét év múltán jelent meg, 1624-ben, BRIGGS Arithmetica 
logarithmicá]&, amely tartalmazta az 1-től 2Q 000-ig és a 90 000-től 
100 000-ig terjedő számok 14 jegyű 10-es alapú logaritmusát. 
A hiányzó számok logaritmusait pótolta 

ADRIAAN VLACQ (1600-1667?) holland könyvkereskedő. D E 
DECKER földmérnökkel karöltve, 1628-ban kiadta az 1-től 100 000-ig 
tartó számok 10 jegyű 10-es alapú logaritmustáblázatát Guadában. 
Ugyancsak ő adta ki a trigonometrikus függvények logaritmusainak 
a táblázatát 10 "-es közökkel, 1663-ban. 

Még előbb, 1619-ben megszületett a trigonometrikus függvények 
e alapú logaritmustáblázata is JOHN SPEIDELL munkájaként New 
logarithms (Új logaritmusok) címen. EDWARD WRIGHT is közölt 
természetes logaritmusokat az 1616-os Napier-fordításában. 

Úgy vélem, hogy érdemes visszatérni azokhoz a számolási mód
szerekhez, amelyeket BRIGGS használt táblázatának összeállítása
kor. Eljárását arra a megfigyelésre alapozta, hogy a 

2»+>, 

/TÖ=l + a 

gyökvonásnál az a igen kicsiny, ha n elég nagy. Az egyenlőség két 
oldalának négyzetére igaz, hogy 

2?TÖ=l + 2a+a2, 

ahol n-et megnövelhetjük annyira, hogy 2a mellett a2 elhanyagol
hatóan kicsiny lesz. Ez esetben 

7iö-i , 2-j/T7. , 2VIÖ-I 
a% ^ é s F 1 0 - l = a % — , 

illetve 
2»+i( 2 " + ^iö_ l)^2rt(2VrÍÖ— 1). 

Elég nagy « esetén tehát a jobb oldali kifejezés számba vehetően 
már nem változik, ha n-et tovább növeljük. 

2 " / — 
Vezessük be a y 1 0 = * jelölést! Ekkor 
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l o g x = i vagy 2 " = ^ . 

10 
Ezzel a jelöléssel tehát 

10 

Az x érték azonban, közelítőleg, tetszőleges a pozitív számból vont 
gyökként is megkapható, alkalmasan választott m esetén, azaz 

2"i 
\a^x, amiből log x 

loga 
_ ío 

Jrr, 
10 * 

Ezen x és log x behelyettesítése után nyerjük, hogy 

2«( 2 ?iö-i)=^:i). 
v ' log a 

Innen pedig 

. 2 ?a- l l o g a ^ " 1 - " ' 
1 0 2 ? T Ö - 1 

Az a szám 10-es alapú logaritmusa megközelíthető az a számból 
vont sorozatos négyzetgyökvonásokkal. BRIGGS gondosságára jel
lemző, hogy az 54. négyzetgyökvonást 32 tizedes pontossággal vé
gezte el. 

Azért, hogy a logaritmusok kiszámításának egyszerűbb módját is 
lássuk, ugorjunk kissé előre az időben, és nézzük meg, hogyan szá
molt 1667-ben az Angliában működő dán matematikus: 

NICOLAUS MERCATOR (1620-1687), a Royal Society egyik alapító 
tagja. Eredeti családi neve KAUFMANN volt. 1668-ban jelent meg 
Logarithmotechnica című könyve. Ennek második részéből ismer
tetünk egy keveset. 

GREGORY OF SAINT VINCENT (1584-1667) belga matematikus ku
tatásaiból tudta, hogy 

X 

dx I -=ln(l+x). 1 + x 
ö 

Ezután egyszerű osztással sorbafejtette az y=-. függvényt. 

E szerint 
= l-x+x2-x3+ ... 

l + x 

Ennek integrálása árán jutott az ún. Mercator-féle sorozathoz, ame
lyet ő közölt először, bár már korábban is ismeretes volt (HUDDE, 
NEWTON). 
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X X 

ln(l + x)= Í Y^~= í (l-x+x2-xi+...)dx= 

x1- x' x* 

Ha |JC|< 1, akkor elég nagy n esetén nyerte a 
y2 -y-3 y4 

ln(l + x)^-y+y-?-+...+(-l)»+ 1 

közelítő értéket. 
Az e alapú logaritmust PIETRO MENGOLI (1625-1686) olasz ma

tematikus nyomán MERCATOR is természetes (naturális) logaritmus
nak nevezte. Nem sokáig váratott magára a logarléc feltalálása sem. 
Ennek ősét, a logaritmusskálát a londoni 

x" 
n 

EDMUND GUNTER (1581-1626) csillagász és matematikaprofesszor 
készítette el 1624-ben. Összeállított log sin és log tg táblázatokat is. 

A logaritmustáblázatok és a logarlécek gyorsan elterjedtek az 
egész világon, és az elektronikus számológép feltalálásáig a számo
lásnak kedvelt segédeszközei voltak. Az alaptáblázatokon kívül (XVII. sz.) 

Rembrandt: 
Dr. Tulp anatómiája 
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még számos más táblázat készült a legkülönfélébb különleges cé
lokkal. 

BÜRGI, NAPIER, BRIGGS, VLACQ, GUNTER halálozási évszámai 

mutatják, hogy jócskán elkalandoztunk már a XVI. századtól a 
XVII-be. A matematika reneszánszát nem lehet egyetlen évvel le
zárni. E korszak elhatárolására a XVI. század már említett nevei 
mellett a legalkalmasabbnak mutatkozik 

FRANCOIS VIETE (VIETA, 1540-1603) francia matematikus munkássá
ga. Az ő működésében mind a tárgykörök, mind a fejlődési irányok 
vonatkozásában szinte mindent megtalálhatunk, amely korára jel
lemző'. 

Fontenay-ben született. Jogi tanulmányait Poitiers-ben befejezve, 
szülővárosában ügyvédkedett. 1567-ben bretagne-i képviselő lett, 
majd III. és IV. HENRIK alatt magas udvari hivatalt viselt mint a ki
rály tanácsosa. A hugenotta háború idején 1584-től 1598-ig kegy
vesztett lett, de amikor egy ellenséges, rejtjelezett spanyol levél 
megfejtésével nagy szolgálatot tett IV. HENRiKnek, akkor az ural
kodó előbbi hivatalába visszahelyeztette. Párizsban halt meg. 

Még ifjú házitanító korában ébredt fel érdeklődése a csillagászat 
iránt, és ekkor kezdett foglalkozni elsősorban a csillagászathoz 
szükséges trigonometriával. Csak szabad idejében jutott a matema
tikához. Erre különösen alkalma nyílott kegyvesztettsége idején. 
Matematikai munkásságát foglalja össze életének fő műve, az In 
artem anqlyticam isagoge (Bevezetés az analízis tudományába). 
A címben az analízis szó az algebrát jelenti. Könyvét részletekben 
kezdte közölni 1591-től kezdve. A teljes mű csak halála után jelent 
meg, 1646-ban Leidenben, FRANZ VAN SCHOOTEN (16157-1660) 
kiadásában. VIÉTE ebben áttekintette a korában kialakult új algeb
rát, de nem elégedett meg csak ennyivel. Szükségét érezte annak, 
hogy az egyenletmegoldási eljárásokat - amennyire lehet - egysé
gesítse. Ehhez azonban mindenekelőtt egységes és áttekinthető 
írásmódra, alkalmas jelrendszerre volt szükség. VIÉTE egyik nagy 
újítása, hogy az egyenletek együtthatóit is betűkkel írta fel. Az is
meretlenek számára az A, £, /, 0, U, Y magánhangzókat, az 
együtthatók felírására pedig a B, C, D, . . . mássalhangzókat hasz
nálta. Megtartotta a + és a — jeleket, a szorzást pedig a latin m 
szócskával jelezte, tehát A in B annyi mint .4-szor B. Az osztás jele 
nála a törtvonal. Jelölésrendszerét nehézkessé tette, hogy nem tu
dott elszakadni a nem puszta számokat kifejező mennyiségek di
menziójától. Az ilyen mennyiség első hatványát latusnak (oldal), 
a másodikat planumnak (terület, sík), a harmadikat solidumnak 
(tömör test) nevezte. Példaképpen fordítsuk a mai nyelvre VIETE egy 
mondatát. 



A MATEMATIKA RENESZÁNSZA 

_ •. .'. _ , A piano ,. Z quadratum Latinul: Oportet í——- addere -

Summa érit G in A plánum+ 

A Z2 

Magyarul: Adjuk az — -hez a —=- -t. 
a (J 

. .. G-A+B-Z2 

Az összeg: 

G 
B in Z quadratum 

5 i n G 

Egy másik példa: 

5 G 
P quadratum 

- B plánum 
Dbis 

aequabitur E. 

Itt aequabitur=egyenlő és bis=kétszer. A mai jelölésekkel tehát 
a fenti egyenlőség: , 

-ÜT-*-
Bizony ez kissé körülményes, de ahogyan NAPIER mondta: „Semmi 
sem kész a megszületésekor." A második példa azt is elárulja, hogy 
VIÉTE használta először a kapcsos zárójelet. 

A 
2x J -3Bx 2 =C 

egyenletet így írta volna fel: 

A2 cubus—B latus in A3 quadratum aequatur C solido. 

VIÉTE tisztában volt jelölésrendszerének jelentőségével, „a mate
matikai felfedezéseket lehetővé tevő tudomány"-nyal. Ezzel a fegy
vertárral például a harmadfokú egyenlet különféle típusai helyett 
csak az általános alakkal kellett foglalkoznia, és így lehetővé vált 
az egyenletek elméletének egységes kiépítése. Az egyenletmegoldás
ban számos ügyes helyettesítést, transzformációt alkalmazott, ame
lyek azonban az adott egyenlettípusra általánosságban is illettek. 
Erre egy példa: 

CARDANÓval együtt Ő is tudta, hogy a harmadfokú egyenlet 

xi+3px=q 

alakra hozható. Ekkor a p=t2+tx helyettesítéssel új / ismeretlent 
vezetett be. így nyerte az 

xi+3t2x+3tx2=q 
egyenletet, amelyet 

( x + r ) J - í 3 = 0 

alakban írt. Ehhez kapcsolta a p= t2+ tx egyenletet, és így az 

( x + / ) 3 - í 3 = ? 
(x+t)3t3=p} 
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\ 
egyenletrendszert kellett megoldania, amiből x, illetve (x+t) ki
küszöbölése után nyerte a 

t6+qt*=p3, 

f3-re nézve másodfokú egyenletet. A t meghatározása után a p= 
= t2+tx egyenletből x kiszámítható. 

A casus irreducibilisnél VIÉTE igazolta, hogy ez esetben az 
egyenlet mindig 

xi—3x=p 

alakot ölt, tehát azonosítható a 

(2 cos a)3—3(2 cos a)=2 cos 3a 

trigonometrikus egyenlettel, ahol az ismeretlen x=2cosa. A to
vábbiakban a 2 cos 3oí=p egyenlet szerint a trigonometrikus táblá
zatokból a 3a, illetve az a után a 2 cos a már jó közelítéssel kiolvas
ható. 

Mint a csillagászat iránt érdeklődő, kitűnően ismerte a trigono
metrikus azonosságokat. Ez tette képessé egy, kinézésére nézve va
lóban elrettentő egyenlet megoldására. Ezt a 45-öd fokú egyenletet 
a holland ADRIAAN VAN ROOMEN (1561-1615) matematikus orvos 
tűzte ki, felszólítva a világ matematikusait a megoldására. VIÉTE 
a maga megoldását az 1595-ben megjelent Ad probléma című írásá
ban közölte. Az egyenlet a maga teljes borzasztóságában a követ
kező: 

x 4 5-45x 4 J+945x 4 1-12 300x3 9+lll 150x37-740 259xí5+ 

+ 3 764 565x33-14 945 040x3, + 46 555 700x29-

117 679 100x27+236 030 652x25-378 658 800x23+ 

+ 483 841 800x21-488 494 125x19+ 384 942 375x17-

-232 676 280x15+105 306 075xI3-34 512 075xn + 

+ 7 811 375x9-l 138 500x7+95 634^-3795x3+45x=^, 

ahol A adott konstans. VAN ROOMEN a kihívásban ajánlotta az 

AJI 2+^2+^2+72, 

A=) l+Íl-tl-íl^Tl 
és 

A=Í2+Yz 
eseteket, és kérdezte a megoldást az 
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^-ffííWW 
értékre. 

Szeretném megmutatni a megoldást az A—fö esetben. Mint 
említettem, VIÉTE jól ismerte a trigonometriát. Ismerte a kétszeres 
szögek szinuszának és koszinuszának felhasználásával kapható ál
talánosítást is, amely szerint, ha n páratlan szám, akkor 

5=±f n 

2sin(na)=(-l) 2 (2 sin a ) " - — (2 s ina)"- 2 + 

+ - ^ ( 2 sin , ) - 4 - W ( W ~ f ^ 5 ) ( 2 sin , y -

+ ^-5X»-6X»-7) ( 2 s . n g ) B . g . | 

A 2 sin (na) képletét összehasonlítva a megoldandó egyenlettel, 
VIÉTE észrevette, hogy az egyenlet együtthatói rendre megegyeznek 
a képlet együtthatóival, ha «=45. Az egyenlet tehát bizonyára úgy 
keletkezett, hogy VAN ROOMEN a képletben 2 sin a helyett mindenütt 
x-et írt. Ekkor azonban az egyenletben A=2 sin 45a. 

VIÉTE a 2 sin 45a-t mint a 2 sin a polinomját külön előállította a 
következőképpen: 

2 sin 45a—2 sin (3- 15a)=6sin 15a—8 sin 3 15a= 

= 3(2s in l5a)-(2s in l5a) 3 . 
Továbbá: 

2 sin 15a=2 sin (3- 5a)=6 sin 5a—8 sin3 5a= 

= 3(2sin5a)-(2sin5a) 3 . 

Végül: 

2 sin 5 a = 2 sin (3a + 2a) = 5(2 sin a)-5(2 sin a ) 3 + ( 2 sin a)5. 

Ezt az utolsó polinomot visszahelyettesítve a 2 sin 15a, majd pedig 
azt a 2 sin 45a felbontásába, megkapta a 

(2 sin a) 4 5 -45(2 sin a ) 4 3 + . . . + 45(2 sin a ) = 2 sin 45a 

azonosságot, tökéletes megegyezésben a megoldandó egyenlettel. 

Az A=Y2, azaz a 2 sin 45a = / 2 esetére VIÉTE 23 pozitív meg
oldást sorolt fel 15 tizedes pontossággal. Ezek az a A = l°+k- 8° és 
az a.,= 3°+l- 8° szögekhez tartozó x értékek, amikor fc=0,1,2, 
. . . , 11 és /=0, 1, 2, . . . , 10. Például, ha a=33°, akkor 
x=2 sin 33°* 1,089 278 070 030 05. 

A 2 sin a polinomjaként előállított 2 sin (na) együtthatóival kap
csolatban érdemes megjegyeznünk, hogy BRIGGS sokféle táblázata 
között található az Abacus panchrestus (pankhrésztosz= mindenre 
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használható, görög szó), amelyből nemcsak a binomiális együttha
tók, hanem a 2 sin (na) együtthatói is kiolvashatók. Az együttható 
szót VIÉTE már teljesen a mai értelemben használta. 

Az ügyes egyenletmegoldó VIÉTE az egyenletek elméletét is fej
lesztette. Többek között sok összefüggést állapított meg az egyenlet 
gyökei és együtthatói között. Az ő nevét viseli az 

a„=(-l)"Xf x2- ..-• x„ 

összefüggés, amely az 

x"+alx
r-1 + . .. + a„_íx+an-0 

egyenletre vonatkozik. Ezt, a harmadfokú egyenletre már CARDANO 
által kimondott összefüggést, VIÉTE általánosította pozitív gyökök 
esetére. Azt is megállapította, hogy az x3+p—3qx egyenlet két po
zitív gyökére nézve: 

x\ + xtx2+ x\— 3q és xlxl+x2x*=p. 
Teljes általánosságban azonban, beszámítva a negatív és a komplex 
gyököket is, az egyenlet együtthatóit a gyökök egyszerű, szimmet
rikus függvényeként először 

ALBERT GIRARD (1595-1632) holland matematikus közölte Amsz
terdamban 1629-ben, az Invention nouvelle en l'algébre (Űj felfede
zések az algebrában) című könyvében. A Lotharingiában született 
GIRARD STEVIN tanítványa volt. Életének legnagyobb részét ha
zájában töltötte, a leideni egyetemen tanított matematikát, ő mond
ta ki elsőként - bizonyítás nélkül —ez algebra alaptételét olyan for
mában, hogy az n-ed fokú algebrai egyenletnek legfeljebb n számú 
gyöke van. A negatív gyököket ugyanis nem vette számításba. 
(A tételt általánosságban később GAUSS igazolta.) Ugyanakkor 
GIRARD volt az, aki a negatív és a pozitív szám viszonyát geometriai 
szemlélettel, hátra-, illetve előrehaladásként értelmezte. Ez a gon
dolat később a számegyenesen való ábrázolást eredményezte. Ott
hon volt a trigonometriában is. 

A gyökök és együtthatók összefüggéseit még GIRARD előtt fogal
mazta meg 

THOMAS HARRIOT (1560-1621) angol matematikus, de az ő írásai 
csak 1631-ben jelentek meg, halála után 10 évvel. Politikai okok 
miatt munkáit I. ERZSÉBET uralkodása alatt nem közölhette, ő volt 
az első matematikus, aki Észak-Amerika földjére tette a lábát, 
1585-ben, földmérnöki megbízással. Az algebra szimbólumait bőví
tette a > (nagyobb) és a < (kisebb) jelekkel, ő kezdte az egyenlet 
együtthatóit kisbetűkkel írni. Levelezett GALILEIVCI és KEPLERrel. 
Jó barátságot tartott fenn ViETE-tel is. 
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VIÉTE munkáiban szoros kapcsolat mutatkozik az egyenletmeg
oldások és a geometriai szerkesztések között. Azt, hogy az algebrá
ban - az ókori szemléletet követve - nem tudott elszakadni a geo
metriától, sokan szemére vetették. Igaz, hogy ez a jelölésrendszeré
ben nehézkességgel járt, de ugyanakkor ez a geometriai szemlélet 
elősegítette a késó'bbi analitikus geometria kialakulását. 

VIÉTE egy 1600-ban megjelent művében megtaláljuk a ma Hor-
ner-módszernek nevezett eljárást, amelyet az egyenletek közelítő 
gyökeinek a meghatározására már a kínai matematikusok is hasz
náltak (316. oldal). VIÉTE az eljárást az 

x2+7x=60 750 

egyenleten mutatta be, de így oldotta meg például az x6+6(X)0x= 
= 191 246 976 egyenletet is. 

VIÉTE trigonometriája természetesen az elődnek, REGIOMONTANUS-
nak a trigonometriáján alapul. 1579-ben jelent meg mind a hat 
szögfüggvényt tartalmazó táblázata, a Canon mathematicus (Mate
matikai táblázat). Ebben az általános háromszögek ismeretlen ada
tait derékszögű háromszögekre bontással számolja ki, de egy ké
sőbbi, 1593-as munkájában már megjelenik az ún. tangenstétel az 

a+b v a+/9 

a-b a.-B 

alakban. E tételt Európában először 1583-ban THOMAS FINK (1561-
1656) dán matematikus közölte a Geometria rotundi (A kör geomet
riája) című könyvében. 

A főleg számolási egyszerűsítésekre szolgáló trigonometriai azo
nosságok egész sorát ismerték már VIÉTE idejében. Egyet szabad le
gyen idézni VIÉTE eredeti gondolatmenetével, amely a 271. ábráról 
elég jól leolvasható. 

Mivel AB A. OD, CDi OD és EC || OD, 

azért sin a+sin /?= AB+CD= AE. 

Az AEC derékszögű háromszögből AE=AC- cos e. 
Vegyük most észre, hogy 2e=a—/? és AC—2AG=2sm —^-. Ezek 

szerint sin a+ sin 0= AE= 2 sin —J- cos ——-. 

Ugyancsak trigonometriai indítású a ViÉte-féle végtelen szorzat, 
amely a n közelítésére alkalmas. Habár a most bemutatandó végte
len szorzat alkalmazása nélkülözi a konvergenciavizsgálatot, mégis 
ez az első ilyen tárgyú eredmény a matematikában. 
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A 272. ábra r sugarú körébe rajzolt n-oldalú szabályos sokszög 
területe: 

_ nr1 . 2n , . n n 
T=-x- sin — = nr2 sm — cos — . 

" 2 n n n 

A kétszer akkora oldalszámú, ugyancsak az r sugarú körbe írt sza
bályos sokszög területe pedig 

_ 2nr2 . n 

így tehát l 

r..:r?i,=cos — 
n 

Legyen a kezdeti sokszög négyzet, amelynek területe 7 ,
4 =2r 2 . 

Az oldalszámot folyton kettőzve: 

T4 
: 7 8 = c o s ^ - , 

Ts 

_ 71 
r i 6 = C O S y , 

Tl6 

_ n 
r32=cosjg, 

T„ r 2 n =cos-, 

ahol M = 2 * + 1 , fc=l, 2, 3, . . . Szorozzuk most össze ezeket az 
egyenlőségeket! Ekkor 

_ _ n TI n n 
TA : r , . = c o s — • cos -g- • cos -^ • . . . • cos — . 

4 8 16 n 

Vegyük ezután figyelembe, hogy TA=2r2, és hogy n, illetve k nö
velésével T^ tetszőlegesen megközelíti r^n-t, az r sugarú kör terüle
tét, tehát, mondta ki VIÉTE : 

2 71 71 71 
— = COS - j - • COS 7T • COS — - • . . . 
7t 4 8 16 

Mielőtt elbúcsúznánk az európai matematikának az útkereső kor
szakától, feltétlenül illendő még megemlékeznünk Pmscusról, GA-
LiLEiről és KEPLERről, akik a matematikatörténet szempontjából 
még ide tartoznak, jóllehet GALILEI és KEPLER a fizikában és a csil
lagászatban már egy új korszak elindítói. 

BARTHOLOMEUS PITISCUS (1561-1613) német matematikus és prédi
kátor már csak azért is megemlítendő, mert ő a trigonometria ke
resztapja, ő használta először a trigonometria szót 1595-ben. Ki
tűnő trigonometriai táblázatai, amelyeket tanítványa, VALENTIN 
OTHO (1550-1605?) fejezett be, 15 tizedesig tartalmazzák mind a 
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hat szögfüggvényt, 10 "-es közökkel. Ez a Matematikai kincstár 
1613-ban jelent meg. 

GALILEO GALILEI (1564-1642) világhírű csillagász neve azért került 
be méltán a matematikatörténetbe is, mert olyan matematikai 
gondolatokat adott át tanítványainak, nevezetesen ToRRiCELLinek, 
ViviANinak és CAVALiERinek, amelyek útmutatása nyomán a felso
roltak sikeresen készítették elő az analízis XVIII. századi diadalút-
ját. GALILEI az új mechanika elindításával, amelyben összhangba 
került az elmélet és a tapasztalat, és amelyben az elmélet körén be
lül hangsúlyos szerepet juttatott a matematikának, végérvényesen 
áttörte a skolasztika korlátjait, végképp megszabadult a középkori 
szellemi elnyomás bilincseitől. Matematikai ötletei, nézetei, ame
lyeket ő maga nem dolgozott ki, éppen a mozgás matematikájában 
rejlő analízis megszületéséhez vezettek. Nem véletlen, hogy az utána 
következő matematikusok zöme egyszersmind fizikus is volt. A ko
pernikuszi forradalom diadalra juttatásáért vállvetve küzdött GALI-
LEivel az öntudatos püthagoreus 

JOHANNES KEPLER (1571-1630), a württembergi világhírű német csil
lagász, aki a bolygómozgás törvényeivel meghódította a földi fizi
ka számára az eget is. A csillagászat által megkívánt matematikai 
problémák mellett szívesen foglalkozott más természetű matema
tikai feladatokkal is. Ennek egyik eredménye lett az 1615-ben meg
jelent Stereometria doliorum vinorum (A boroshordók térmértana). 
Ebben 92 különböző alakú forgástest térfogatát számította ki. 
Amiért e könyv említésre érdemes, az a módszere. A végtelen kis 
területek, illetve térfogatok összegezési módszerével KEPLER egyik 
úttörője lett az analízisnek. Voltaképpen ARKHIMÉDÉSZ hasonló 
gondolatai ihlették meg. KEPLER azonban nem tartotta magát az 
ókor legnagyobb matematikusának a szigorához. Célja inkább az 
volt, hogy rájöjjön azokra az alapötletekre, amelyekkel ARKHIMÉ
DÉSZ még a bizonyítás előtt megsejtette bizonyítandó eredményeit. 
Lássunk néhány példát a KEPLERre jellemző gondolatmenetekből. 

A kör területére vonatkozó tétele szerint: „A kör területének és 
az átmérő négyzetének az aránya majdnem 11 : 14." Érdekes, hogy 
a n : 4 megközelítésére a 11 : 14 törtet használja, holott az ő idejé
ben már ismert volt számos, ennél jobb közelítés is. Ezek között a 
legismertebb LUDOLPH VAN CEULENnek (1540-1610, eredeti neve 
ACKERMANN), a holland delfti vívómesternek, a leideni műszaki fő
iskola tanárának a 36 tizedesig kiszámított eredménye. 

KEPLER véleménye szerint ARKHIMÉDÉSZ a következőképpen 
okoskodott: A 273. ábra körlapja felbontható végtelen sok egybe
vágó (vagy nem egybevágó) körcikkre. Ezen igen vékony körcikke
ket, amelyek egyenlő szárú háromszögeknek tekinthetők, helyezzük 

Galileo Galilei 

Johann Kepler 
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273. ábra 

körív alapjukkal a kiterített AB körkerületre úgy, amint ezt az 
AkAk+íCk „háromszög" mutatja. Toljuk el ezután minden három
szög Ck csúcspontját az AB-vél párhuzamosan a kör O középpont
jába ! Az így nyert AkAk+ jO háromszög területe ugyanakkora ma
radt, mint az AkAk+ xCk háromszögé. Minden körcikkháromszöget 
így átalakítva, összességük éppen befedi az ABO derékszögű há
romszöget. A kör területe tehát akkora, mint ezé a háromszögé, 
azaz r2n. 

így r2n: 4r2=n : 4, ami közelítőleg valóban lehet 11:14% 
%0,785 7142, amikor isrc%3,142 8568. 

C C C" D 

275. ábra 
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A most látott ötlethez hasonló, de még kevésbé precíz kivitelű az 
„alma" térfogatának a meghatározása. „Almát" kapunk, ha egy 
félkörnél nagyobb körszeletet megforgatunk a határoló húrjának 
egyenese mint tengely körül (274. ábra). Szeleteljük fel ezt az almát 
a forgástengelyen átfektetett síkokkal „végtelen sok" gerezdre. 
Terítsük ki ezután az alma e egyenlítőjét egyenesbe. Ez a 275. ábra 
CD szakasza. Erre a szakaszra sorakoztassuk egymás mellé az al
macikkeket az AkC'BkC"Ak helyzetében, és végül toljuk el az AkBk 

húrt az AB-be. így ez a fc-adik gerezd átmegy az AC'BC" A nyúj
tott cikkbe. Ezáltal - KEPLER sejtése szerint - az almagerezd térfo
gata nem változott. Ha ezt az átalakítást minden almacikken végre
hajtjuk, akkor ezek egyesítése ki fogja tölteni az ABCD hengersze
letet, amelyet a CD magasságú hengerből az ABD sík vág le. Az al
ma térfogata ezek szerint ennek az ABCD hengerszeletnek a térfo
gatával egyenlő. 

KEPLERnek ezen „bizonyításai" nagyon hiányosak. Ezzel azon
ban velünk együtt ő is tisztában volt. Azért érdemes mégis felidézni 
ilyen irányú gondolatait, mert példát láthatunk arra, hogyan indult 
Európában a végtelen kicsiny mennyiségekkel való módszeres szá
molás. 

KEPLER számolástechnikai ügyességét jellemzi a csillagászatban 
fontos szerepet játszó 

a—esin a=/3 

egyenlet megoldása. Ebben a Kepler-féle egyenletben a egy ellip
szispályán keringő bolygó excentrikus anomáliája, e pedig az el-

lipszis numerikus excentricitása: - (276. ábra), és végül /Ja/ idŐ-

höz tartozó közepes anomália. A /3-t definiálja a / 9 = — - / össze

függés, ahol T a bolygó keringési ideje. A Kepler-egyenlet meg-

oldásának alapfeltétele, hogy e=—< 1. 

A feladat az, hogy e és /3 ismeretében ki kell számítani az a ex
centrikus anomáliát. KEPLER első megközelítésben a-t olyan ax-nek 
választotta, amelyre igaz, hogy 

a,=/3+esin/3. 

Ekkor a valódi és a becsült érték különbsége a—aj=e(sin a— 
-sin/3). 

Vegyük figyelembe, hogy egyenletünk szerint a—/S= esin a, és 

hogy |sina—sin/3|<|a—j5|. 

Ezért |sin a—sin /3| < |a—/3| = |s sin a| -= e. 

E szerint | a — a ^ ^ s i n a — s i n / 3 ) | < e 2 . 
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Legyen most a második közelítő érték 

a2=/3+e sin a^ 

Ennek a helyes értéktől való eltérése 

« — <x2=e(sin a —sin <Xi). 

Az a%«[ esetéhez hasonlóan: 

|sin a—sina^la—a, |<e 2 , 
tehát 

|a—a2| = e(sin a —sin a,)|<e3. 

Pontosan ugyanígy nyerhetjük, hogy az a3 harmadik közelítő ér
téknél 

|a—a 3 |<e 4 stb. -

A fentiek szerint választott n-edik közelítő érték esetében pedig 

|a—a„|<e"+ 1. 

Mivel e< 1, azért e"+' az n elég nagy értékénél bármely kis szám
nál kisebbé tehető. A Föld pályájának numerikus excentricitása 
e=0,016 74, tehát e3=0,000 004 69, és mivel 1 "=0,000 004 85 ra-
dián, azért már a második közelítő érték másodperc pontosságú. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy az európai XVI. szá
zadban a matematika - főként az ismertetett matematikusoknak 
köszönhetően - végleg elszakadt az ókori görög geometriai hagyo
mányoktól, jóllehet azt meg nem tagadta, sőt épített rá. Szemlélet
ben és gondolkodásmódban azonban az irányváltás szembeszökő. 
Ekkor már nem annyira az antik kultúra feltámasztására, hanem 
inkább egy, a kezdődő kapitalizmus világához igazodó, új kultúra 
keresésére törekedtek a szellem hordozói, köztük a tudósok és azok 
között a matematikusok is. A XVI. századi matematika már ennek 
az újnak a kezdetét jelenti. Éppen a XVI. században a kereskede
lemre, a közvetítésre épült itáliai jólét kezdett elmaradni Európa 
északibb államainak az iparra támaszkodó fejlődése mögött. Amint 
láttuk, már a század végén - és a XVII. század elején még inkább -
a kultúrcentrumok is áthelyeződtek az iparilag fejlettebb Francia
országba, Angliába, Némethonba. Az Itáliában fellobbant matema
tikai reneszánsz vagy inkább útkeresés folytatódott, de az eredmé
nyek már nem az Appennini-félszigeten születtek. 

• 
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Az a másfélszáz esztendő', amelyet a barokk zene divatja is jellemez, 
tehát a nagyjából 1600-1750 évekre terjedő' időszak, érdekes mó
don egybeesik a matematikának egy elég jól elkülöníthető fejlődési 
szakaszával is. A zenében ez a MONTEVERDIVCI kezdődő és BACHhal 
végződő korszak a matematikában DESCARTES-tal indul és a BER-
NOULLI testvérekkel zárul, vagyis ez az infinitezimális számítás ki
alakulásának ideje, egyben az az időszakasz, amelyben megkezdő
dött a matematika különböző kutatási területeinek elkülönülése. Ez 
természetesen lehet - a mélyebb okok után nem kutatva - véletlen 
egybeesés, de biztos, hogy nem véletlen a matematika e korszaká
nak és a filozófiai racionalizmus idejének az azonossága. Ekkor a 
legnagyobb matematikusok, mint DESCARTES, PASCAL, NEWTON és 
LEIBNIZ, egyszersmind a legnevesebb filozófusok is voltak, és a kor 
legkiválóbb nem matematikus filozófusai: FRANCIS BACON, HOBBES, 
SPINOZA sem tudták nélkülözni a matematikai vonatkozású ismere
teket. Ezen idők matematikájára nemcsak a filozófiával, hanem a 
fizikával való összefonódottság is jellemző. Az imént felsorolt ma
tematikusok és mellettük TORRICELLI, FERMAT, WALLIS, HUYGENS 
és mások nagyszerű eredményeket értek el a fizikában is. Talán ép
pen a matematikának, a fizikának és a filozófiának ez a szoros, egy
másra támaszkodó, olykor teljesen összeforrott együttfejló'dése az 
egyik titka e korszak nagy eredményeinek, amelyekkel vetélkedik 
egymással e három tudomány. 

Úgy gondolom, hogy különösképpen indokolt ennek az időszak
nak az áttekintése a matematikától távolabbi területeken is. Termé
szetes, hogy e kor lendületes tudományos életének gazdasági felté
telei is voltak. 1609-ben a protestáns Németalföld szabadságharca 
győzelemmel fejeződött be, és Spanyolország elismerni kénysze
rült Hollandia függetlenségét. A spanyol feudális viszonyoktól meg
szabadult Hollandia a tőkés fejlődés útjára lépett, és csakhamar a 
század leggazdagabb országa lett. Gazdagságának biztos alapja volt 
a kor legvirágzóbb mezőgazdasága. Ugyanakkor hajózása, keres
kedelme és munkamegosztással működő, fejlett kézműipara is hoz
zájárult az irigyelt gazdasági fellendüléséhez. A legnagyobb jöve
delemforrást mégis a gyarmatok jelentették. A Holland Kelet-indiai 

Benedictus Spinoza 

Francis Bacon 
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Társaság 1602-ben alakult meg Délkelet-Ázsiában, de Hollandia 
jelen volt Afrika legdélibb csücskén, Fokvárosban éppen úgy, mint 
Észak-Amerikában, ahol akkoriban alapították meg Új-Amszterda
mot, a mai New Yorkot. A gyarmatáruk hatalmas haszna Amsztre-
damot az akkori világ bankközpontjává tette. Csoda-e, hogy ebben 
a gazdag légkörben felvirágzottak a művészetek és a tudományok? 

A XVII. század első nagy holland művésze a hitelezőinek képei
vel fizető FRANS HALS (15807-1666) volt, akinek nem beállított 
arcképei, éppen ezért, csodálatosan éltek. Holland volt REMBRANDT 
(1606-1669), az ugyancsak új felfogású portrék festője (Önarckép, 
Dr. Tulp anatómiája) és VERMEER VAN DELFT (1632-1675), a pontos 
tájképek alkotója. A számos holland, barokk középület közül csak 
az amszterdami városházát, a későbbi királyi palotát említjük meg, 
JACOB VAN CAMPEN (1595-1657) alkotását. A holland természettu
dósok közül ismert nevű LEEUWENHOEK (1632-1723), a mikroszkó
piai vizsgálatok elindítója és HUYGENS (1629-1695), a fény hullám
elméletének megfogalmazója. Ekkor élt a holland filozófia legna
gyobb alakja, a kenyerét üveglencsék csiszolásával kereső és a 
LEiBNizcel fénytani kérdésekről levelező, szabadgondolkodó SPINO
ZA (1632-1677). Itt töltötte életének termékeny két évtizedét 1628-
tól DESCARTES (1596-1650), a világhírű racionalista filozófus, ter
mészettudós és matematikus. COMENIUS (1592-1670), a nagy cseh 
pedagógus is ekkor működött Hollandiában. 

Hollandia után legfejlettebb a már szintén a tőkés fejlődés útját 
járó Anglia volt. Itt a XVII. század kezdetén VIII. HENRIK leánya, 
ERZSÉBET (1533-1603) uralkodott. A nagybirtokos termelésen 
nyugvó tőkefelhalmozódáshoz járult hozzá az 1600-ban megalakult 
Kelet-indiai Társaság gyarmati kereskedelme. A kontinensre is ki-
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terjedő kereskedelmi hálózat biztos alapja volt az angol posztó- és 
vasipar. Az akkori angol gazdagság egyik jelképe lehetne a londoni 
Szent Pál-székesegyház. Ezt a templomóriást CHRISTOPHER WREN 
(1632-1723), London újjáépítője emelte. Ő még találkozhatott az 
Angliában letelepedett VAN DYCK (1599-1641) holland portréfestő
vel, aki megfestette a nyílt önkényuralmat bevezető, majd a CROM-
WELL (1599-1658) által lefejeztetett I. KÁROLY (1600-1649) arcké
pét. A kor angol művészetéről szólva nem hagyható ki JOHN MIL
TON (1608-1674), „az egyetemes protestantizmus nagy költője" 
(SZERB ANTAL), AZ elveszett Paradicsom zseniális szerzője. E kor
szak nagy íróinak sorában szerepel SWIFT (1667-1745), akinek maró 
szatírával megírt Gulliverje napjainkra bájos gyermekmesévé szelí
dült, és ALEXANDER POPÉ (1688-1744), az angol klasszicizmus legki
válóbb költője. Ne hagyjuk említetlenül ifjúkorunk kedves olvas
mányát, Robinson Crusoe-t sem, DÁNIEL DEFOE (16607-1731) re
mekbe szabott robinzonádját. E kor angol barokk zeneszerzői közül 
közismert PURCELL (1659-1695). 

Az angliai ipari fejlődéssel párhuzamosan jelentkeztek a tudomá
nyos eredmények is. Az új, kapitalizálódó világban, a megváltozott 
viszonyok közé jutott embernek újra meg kellett találnia önmagát. 
ERZSÉBET főminisztere, FRANCIS BACON (1561-1626) egyszersmind 
korának egyik nagy filozófusa is volt. Az ő eszméit fejlesztette to
vább a mechanisztikus materializmus irányába THOMAS HOBBES 
(1588-1679), a Leviathan írója. WILLIAM GILBERT (1544-1603), a 
királyné orvosa, a mágneses és az elektromos jelenségek első kísér
letező kutatója volt. E században fedezte fel WILLIAM HARVEY(1 578-
1657) a szívmotor hajtotta vérkeringést. Időszerűvé vált a számoló
gép feltalálása is, amely Angliában SÁMUEL MORLAND (1625-1696) 
mérnök-fizikus nevéhez fűződik. Ennek azidőszaknak a legnagyobb 
angol matematikusai, akiknek a legtöbbje fizikus is: WALLIS, GRE-
GORY (1638-1675), BARROW (1630-1677) és köztük is a legnagyobb, 
NEWTON (1643-1727). 

Franciaországban a kapitalista fejlődés lassabban haladt. 
A XVII. század elejére kialakult abszolút monarchia IV. HENRIK 
(1553-1610) uralkodása alatt szilárdult meg. Ez az uralkodó nagy 
súlyt helyezett a mezőgazdaság mellett az ipar és a kereskedelem 
fejlesztésére is. 1608-ban Franciaország is megkezdte a gyarmatosí
tást Kanadában, Québec megalapításával. A francia abszolutizmus 
fénykora XIV. LAJOS (1638-1715) uralkodására esik. A versailles-i 
kastély építtetőijének nagy terve, hogy visszaállítsa NAGY KÁROLY 
birodalmát, nem sikerült. A Habsburgok elleni Rákóczi-szabadság
harcot egyedül támogató „Napkirály" országa a folytonos háborúk
ban elszegényedett. Ezt tetézte az utódok nemtörődömsége és buta
sága, amely végképp a csőd szélére kergette az országot, és a XVIII. 
század második felére megérlelte a párizsi forradalmat. 
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E hanyatló kor francia királyai az állam teljes eladósodása idején 
nem tudtak lemondani a rafinált élvezeteket hajhászó életmódról 
és az udvar fényűző csillogásáról. Megépült a Tuileriák és a párizsi 
Louvre. Ekkor festette a logikus kompozíciói ellenére is szenvedé
lyeket sugárzó képeit a francia NICHOLAS POUSSIN (1594-1665) 
(Krisztus siratása, Bacchanália). Kortársa, CLAUDE LORRAIN 
(1600-1682) realisztikus tájképeivel remekelt (Tengeri kikötő). 
XIV. LAJOS udvari festője CHARLES LEBRUN (1619-1690) volt. 
Ugyancsak a XVII. század szülötte PIERRE PUGET (1622-1694), a 
halálkín döbbenetes ábrázolója. 

A képzőművészet mellett a XVII. századdal a francia irodalom 
egyik csodálatos kora köszöntött be. RICHELIEU (1585-1642) bíbo
ros 1637-ben megalapította a Francia Akadémiát, amely fő céljának 
tekintette a nyelvművelést. A kor nagy drámaírói: CORNEILLE 
(1606-1684), RACINE (1639-1699) és a francia vígjáték megteremtő
je, az életének utolsó napját is színpadon töltő MOLIÉRE (1622-
1673). A francia racionalizmus e századának csodálatos jelensége 
volt LAFONTAINE (1621-1695), az üde verses mesék költője. Ekkor 
írta Leveleit a szellemes MADAME DE SÉVIGNÉ (1626-1696), és ekkor 
született meg az első lélektani regény MADAME DE LAFAYETTE (1634-
1693) tollából. Igazi barokk zenét írt COUPERIN (1668-1733), 
XIV. LAJOS udvari csembalb'stája, aki LuLLYvel(1632-1687) aklasz-
szikus francia zenei nyelv megteremtője. 

A filozófia terén DESCARTES, korának leghíresebb tudósa kialakí
totta a tudományos megismerés deduktív racionalista módszerét, 
amely mintegy kiegészítette az angol természettudományok tapasz
talati módszerét. Filozófiai munkáival is megörökítette nevét 
BLAISE PASCAL (1623-1662), a hidrosztatika megalapozója, a kiváló 
matematikus. Velük együtt öregbítette a francia matematika hírne
vét FERMAT (1601-1665). 

A XVII. század első felében Németország hadszíntér volt. A kez
detben vallási színezetű harmincéves háború (1618-1648) a Habs
burgok elleni általános európai támadássá szélesedett. A népességé
nek harmadrészét elvesztő Németország politikailag is felbomlott 
mintegy 300 kis fejedelemségre. Ekkor vált le a birodalom testéről 
Hollandia és Svájc. A fejedelemségekben is kialakult abszolutizmus 
nyomorúságba taszította a parasztságot, az ipari fejlődés megszűnt, 
a kereskedelem is minimálisra zsugorodott. Az ausztriai Habsbur
gok a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke értelmében meg
tarthatták az osztrák tartományokat és Csehországot. 

A bécsi Habsburgok birodalma a belső politikai gyengeség elle
nére a XVIII. század elején erős, fejlődésnek induló kontinentális 
hatalommá nőhette volna ki magát VI. KÁROLY (III. KÁROLY ma
gyar király, 1685-1740) uralkodása alatt, ha Anglia féltékenysége 
ezt meg* nem "gátolja. 
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Németország és Ausztria területén a hosszas háborúk és nehéz 
gazdasági körülmények közepette is született néhány nagyszerű 
kulturális eredmény. A pompás barokk épületek közül ekkor épült 
JOHANN BERNHARD FISCHER VON ERLACH (1656-1723) tervei nyo
mán a bécsi és a prágai paloták egy része. Az általa épített templo
mok közül talán legszebb a bécsi Karslkirche (1716-1737), amelyet 
fia fejezett be. Ugyancsak fia, JOSEPH EMÁNUEL FISCHER VON ERLACH 

(1693-1742) fejezte be az apja által elkezdett Schwarzenberg-palotát 
Bécsben és a Hofburg egyik szárnyát. Kortársának, JOHANN LUCAS 
VON HiLDEBRANDTnak (1668-1745), SAVOYAI JENŐ (1663-1736) épí
tészének alkotása a ráckevei kastély (1702), a béllyei Szavoyai-kas-
tély, a bécsi Belvedere-palota, a melki apátság temploma stb. Ebben 
a korszakban épült a drezdai Zwinger és a würzburgi Residenz-
schloss is. 

A német barokk zene világhírű mestere, JOHANN SEBASTIAN BACH 
(1685-1750) a XVIII. század elején ontotta csodálatos bőséggel re
mek orgonaműveit, zenekari darabjait és vokális alkotásait. Az ő 
nagy előfutára volt HEINRICH SCHÜTZ (1585-1672), az első német 
opera (Daphne) szerzője. 1680-ban Hamburgban nyitotta meg ka
puit az első német operaház. Itt volt hegedűs GEORG FRIEDRICH 
HANDEL (1685-1759), aki később London zenei életét irányította. 

A XVII. század a német irodalomnak csendes korszaka volt. 
Fegyverek közt hallgattak a múzsák, legalábbis a német irodalom 
múzsája hallgatott. Csak a XVIII. század első felében tűnt fel egy 
kiváló német költő: FRIEDRICH GOTTLIEB KLOPSTOCK (1724-1803). 
Nagy művének, a Messiásnak az elkészülte már 1772-re esik. 

A szóban forgó másfél évszázadból nem sok német tudós nevét 
tudjuk felsorolni, de e kevesek közt tisztelhetjük GOTTFRIED WIL-
HELM LEiBNizet (1646-1716), a megismerés általános elveit kutató 
racionalista filozófust, az oknyomozó történetírás atyját, a nemzet
közi jog fejlesztőjét, az összehasonlító nyelvtudomány megalapozó
ját, a német egységért és a vallási ellentétek megszüntetéséért küzdő 
politikust, a differenciál- és integrálszámítás egyik felfedezőjét, a 
Porosz Tudományos Akadémia első elnökét. Az akkori német tu
dósok közül nem maradhat ki GEORG ERNEST STAHL (1660-1734) 
kémikus, aki megalkotta a flogisztonelméletet, az égés első tudomá
nyos magyarázatát. 

Az eddig nem említett országok is számos területen hozzájárultak 
az európai kultúra fejlődéséhez. 

A festők még mindig Itáliába jártak tanulni, habár a festészet 
- a többi képzőművészettel együtt - már nemzetközivé vált. LOREN-
zo BERNiNit (1598-1680) Szent Teréz látomásának megmintázá
sáért ma is csodáljuk. Korának e legnagyobb szobrásza a Szent 
Péter-templom építésében is közreműködött. A belga LUCAS 
FAIDHERBE (1617-1697) a templomok és kolostorok egész sorát épí-

Johann Sebastian Bach 

Georg Friedrich Handel 
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tette át barokk stílusúvá. Ugyancsak rendkívüli tehetség volt a ve
lencei GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO (1696-1770), akinek mesteri 
freskói megtalálhatók Velencében, Madridban és Würzburgban is. 
A spanyol festó'k közül kiemelkedik a krétai születésű EL GRECO 
(DOMENIKOSZ THEOTOKOPULOSZ, 15417-1614), aztán meg DIEGO 
VELÁZQUEZ (1599-1660), a „legfestőibb festő". 

1615-ben fejezte be CERVANTES (1547-1616) a Don Quijotét. 
A XVII. század elejére esik az első nagy spanyol drámáknak, CAL-
DERÓN (1600-1681) remekeinek a színre kerülése. 

A tudományos és ezen belül a matematikai élet szempontjából 
fontos esemény a Szentpétervári Tudományos Akadémia megala
kulása 1725-ben. 

Nekünk magyaroknak hasznos, ha valamelyes képet kapunk ha
zánk korabeli kulturális helyzetéről is. Ehhez azonban kissé vissza 
kell mennünk az időben. MÁTYÁS király uralkodása alatt, a XV. 
század utolsó negyedében Buda még a humanista szellem és a rene
szánsz kultúra európai hírű otthona volt. (VITÉZ JÁNOS, JANUS PAN
NONIUS, REGIOMONTANUS, a visegrádi Mátyás-palota, a nyírbátori 
minorita templom, a kolozsvári és dési - ma református - templom, 
a siklósi vártemplom, a szepességi és a bártfai fafaragó iskola stb.) 
MÁTYÁS halála után az ország vezetésében rendi anarchia követke
zett be, amely együtt járt a parasztság mérhetetlen kiszipolyozásá
val. Az 1514-es Dózsa-féle parasztfelkelés után II. LAJOS (1506-
1526) alatt a politikailag és erkölcsileg lezüllött országot felkészü
letlenül érte II. SZULEJMÁN török szultán támadása 1521-ben. Az 
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1526-os mohácsi csatavesztés után a magyar királyság elbukott. 
1541-ben az ország három részre szakadt. A török által megszállt 
terület hatalmas ék gyanánt választotta el a HABSBURG FERDINÁND 
(1503-1564) kezén maradt, keskeny nyugati sávot az önálló állam
má vált Erdélyi Fejedelemségtől. A nyugati résznek, azaz a királyi 
Magyarországnak az a szerep jutott, hogy végvárláncával felfogja a 
Habsburg tartományok ellen irányuló török támadásokat. Ekkor 
örökítették meg nevüket a végvári hősök: LOSONCZI ISTVÁN Temes
váron, SZONDI GYÖRGY Drégely várában, az egri DOBÓ ISTVÁN és 
talán a politikailag legjelentősebb: ZRÍNYI MIKLÓS (1508-1566) 
Szigetvárnál. A XVI. századi magyar végvárak valóban védték az 
egész európai kultúrát a törökök ellen. A háborús viszonyok között 
a magyar városok fejlődése megállt, és a feudális viszonyok hosszú 
időre megmerevedtek. Ilyen helyzetben kezdődött el a tizenöt éves 
háború (1591-1606) a Habsburgok és a törökök között Magyar
ország birtoklásáért. Akkor az államügyekkel nem törődő II. RU
DOLF (1552-1612), KEPLER patrónusa uralkodott, akit a csillagásza
ton kívül más nem érdekelt. A vagyoni és vallási sérelmek okozták 
az első magyar Habsburg-ellenes felkelést, amelynek élére BOCSKAI 
ISTVÁN (1557-1606) állt, akit eredményes harcai után a magyaror
szági és az erdélyi rendek fejedelmüknek választottak. 1606-ban a 
Habsburgok és a törökök BOCSKAI közvetítésével megkötötték a 
zsitvatoroki békét. 

A XVII. században teljes erővel kibontakozó ellenreformáció ve
zetője PÁZMÁNY PÉTER (1570-1637) esztergomi érsek volt. Ezekben 
az időkben azonosult a protestantizmus a Habsburg-ellenességgel. 

Erdély a tizenöt éves háború változékony politikai viszonyai 
után igazán BETHLEN GÁBOR (1580-1629) fejedelemsége alatt szilár
dult meg és érte el gazdasági és kulturális virágkorát, de II. RÁKÓCZI 
GYÖRGY (1621-1660) ügyetlen politikája miatt török védnökség alá 
került, önállóságát elvesztette. 

II. RÁKÓCZI GYÖRGY bukása meghiúsította a szigetvári hős déd
unokájának, ZRÍNYI MiKLÓsnak (1620-1664), a költőnek azt a re
ményét, hogy a török kiűzése után megvalósíthassa a magyar nem
zeti királyságot éppen II. RÁKÓCZI GYÖRGY királysága alatt. ZRÍNYI 
volt az 1664-es téli hadjárat Európa-hírű törökverő hőse. A vasvári 
béke, amely a szentgotthárdi győzelem ellenére török kézen hagyott 
minden addig megszállt magyar területet, nagy elégedetlenséget 
szült, és ez a Habsburgok elleni, Wesselényi-féle összeesküvésben 
robbant ki. A bécsi kormányzat még nagyobb elnyomással és az el
lenreformáció katonai támogatásával válaszolt. Az újabb magyar 
felkelés 1678-ban kezdődött az ifjú THÖKÖLY IMRE (1657-1705) ve
zetésével. Ennek a kuruc felkelésnek a sikerei a törököt újabb, Bécs 
elleni támadásra ösztökélték, aminek az lett a vége, hogy a XI. INCE 
pápa által létrehozott, ún. Szent Liga hadai a törököt végleg kiűzték 
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az országból. Az 1699-ben megkötött karlócai béke után a bécsi 
udvar Magyarországon abszolutisztikus kormányzást vezetett be, 
és Erdély önállóságát is megszüntette. A XVIII. század elején meg
indult, kezdetben reményekre jogosító II. Rákóczi Ferenc-féle 
szabadságharc sikerességének egyik feltétele volt, hogy a szövetsé
ges XIV. LAJOS francia király is győzedelmes legyen. A francia vere
ség után azonban a Rákóczi-szabadságharc is elbukott. 

Hazánk tehát az áttekintett időszakban kevés kivételtől eltekintve 
állandó hadszíntér volt, és ha nem, akkor megszállás vagy elnyomás 
alatt sínylődő, önálló politikát nem folytató, részekre szakadozott 
országként küzdött olykor a puszta fennmaradásért. Ekkor maradt 
el a Nyugat-Európában kibontakozó és virágzó gazdaságtól és kul
túrától. Inkább csodálatos, mint természetes, hogy ennek ellenére 
számos művészeti alkotás és kulturális törekvés emlékeztet hazánk
ban a XVII. századra és a következő század elejére. 

Az irodalomban a barokk szellem nagy képviselője: PÁZMÁNY 
PÉTER, az ellenreformáció bajnoka, a nagyszombati egyetem meg
alapítója (1635). KÁROLI GÁSPÁR (15307-1591) 1590-es protestáns
biblia-fordítását 1626-ban követte KÁLDI GYÖRGY (1573-1634) ma
gyar nyelvű katolikus bibliája. Az erdélyi protestáns papoknak 
mintegy a kiképzéséhez tartozott egy külföldi út, rendszerint Hol
landiába, Németországba vagy Angliába. Ennek egyik csodálatos 
példája SZENCZI MOLNÁR ALBERT (1574-1634), aki egy fillér nélkül, 
gyalogszerrel eljutott Wittenbergbe, Strassburgba, Genfbe, Rómába, 
Heidelbergbe, akit Prágában KEPLER látott vendégül. Ez az a kor, 
amelyben íróink felfedezik a magyar nyelvet (PÁPAI-PÁRIZ FERENC, 
1649-1716, az első magyar nyelvű orvosi könyv írója; MISZTÓTFA-
LUSI Kis MIKLÓS, 1650-1702, a nyomdai művészet első magyar kép
viselője; gróf HALLER JÁNOS, 1626-1697, politikus, fordító). 
A XVIII. század elején dolgozta fel BÉL MÁTYÁS (1684-1749) az 
északnyugati Felvidék földrajzát és történelmét. Ekkor alapozta 
meg a magyar történetírást PRAY GYÖRGY (1723-1801) és KATONA 
ISTVÁN (1589-1649). CZVITTINGER DÁVID (16767-1743) 1711-ben 
írta meg az első magyarországi irodalomtörténetet latinul. A Nyu
gatot megjárt hazatérők magukkal hozták az új szellemet, BACON és 
DESCARTES racionalizmusának az eszméit. 

1650-ben LORÁNTFFY ZSUZSANNA (16007-1660) Sárospatakra 
hívta CoMENiust. Ő készítette elő az útját APÁCZAI CSERE JÁNosnak, 
aki a holland Harderwijk egyetemének első doktorálója volt, aki a 
gyulafehérvári kollégiumban tanított és munkálkodott egy olyan 
tudományos gyűjtemény (Magyar Encyclopaedia) összeállításán, 
amely a diákok kezén közkinccsé válva emelhette a magyar szellem 
színvonalát. 1646-ban írta meg gróf ZRÍNYI MIKLÓS, „a kard és a 
lant hőse" a régi magyar irodalomnak talán legnagyobb művét, a 
Szigeti veszedelem című eposzát, dédapjának és vitézeinek hősi ha-
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lálát. Zárjuk le a magyar irodalom e korszakát MIKES KELEMENnel 
(1690-1761), a bujdosó RÁKÓCZI rodostói hívével, a Törökországi 
levelek írójával. 

A kor magyar festó'it itthon nem becsülték meg. Szinte kivétel 
nélkül külföldön érvényesültek. SPILLENBERGER JÁNOS (1628-1679) 
Velencében, Münchenben és Bécsben dolgozott. KUPETZKY JÁNOS 
(1667-1740), II. RÁKÓCZI FERENC arcképfestó'je Bécsben, Lipcsében 
és Nürnbergben szerzett hírnevet. MÁNYOKI ÁDÁM (1673-1757) mű
veit Drezdában és Varsóban értékelték érdeme szerint. Az eperjesi 
BOGDÁNY JAKAB (16607-1724) Angliában aratta sikereit egzotikus 
madarakkal díszes csendéleteivel. Ugyancsak külföldön festett 
BOGDÁNY veje, a tehetséges STRANOVER TÓBIÁS (1634-1724). Ugyan
ekkor itthon idegen festők freskói kerültek a templomok falára: 
ANTON MAULBERTSCH (1724-1796), PAUL TRÓGER (1698-1762) és 

mások művei. 
Az építészet alkotásai, a háborús korhoz illeszkedve, fó'leg várak 

és kastélyok voltak. A nyugati barokk idejében nálunk még főleg 
a reneszánsz dívott. Az egyik korabeli szép reneszánsz épületünk a 
sárospataki vár. Ilyen a keresdi Bethlen-kastély is. I. RÁKÓCZI 
GYÖRGY építtette a munkácsi várat, továbbá palotáját Gyulafehér-
várott és Désen. 

A királyi Magyarországon a XVII. század elején fejezték be a 
sárvári ötszögű, ma is álló, reneszánsz kastélyt és a felvidéki Thur-
zó-kastélyt. A képzőművészeti barokk a XVII. század közepén ér
kezett hazánkba. Ezt Erdélyben megelőzte az ún. erdélyi virágos ba
rokk. Nyugat- és Észak-Magyarországon az építészet a rekatolízá-
ció jegyében főleg egyházi jellegű volt. Az első magyar egyházi ba
rokk épület a gyönyörű nagyszombati jezsuita templom (1637). 
Ennek kortársa a győri Szent Ignác-templom (1635). A számos egy
házi építkezéssel párhuzamosan folyt a főurak építkezése mind a ki
rályi Magyarországon, mind Erdélyben is (LIPPAY érsek pozsonyi 
nyári kastélya, a sárvári Nádasdy-kastély DORFMEISTER képeivel, a 
kismartoni és a fertődi Eszterházy-kastély stb.). 

A XVIII. század első felében épültek késő barokk emlékeink. 
Ekkor épült újjá a budai várhegyen az elpusztult királyi palota, 
ekkor épült a budai városháza, a pesti Invalidus-kaszárnya (a mai 
Fővárosi Tanács épülete), a ráckevei Savoyai-kastély, az edelényi 
kastély stb. A késői egyházi barokk néhány remeke: a trencséni 
jezsuita templom, a pozsonyi Szentháromság-templom, a pesti pálos 
templom (a mai egyetemi templom) stb. 

A török hódoltsági területen még a meglevő épületeket sem gon
dozta senki, újakat sem építettek. Csak néhány mecset, dzsámi, 
minaret, türbe és fürdő emlékeztet a néhai török uralomra. 

Ez a nagyon vázlatos, hiányos felsorolás is bizonyíthatja, hogy 
hazánk békés viszonyok között sem a művészetekben, sem a tudó-
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mányokban nem maradt volna el a Nyugat mögött, hiszen az év
századokon át tartó elnyomás és háborús körülmények közepette is 
létesültek és még létesülhettek volna olyan központok, amelyek kö
rül kivirulhattak volna a nyugati kultúra sajátosan magyar változa
tú virágai. Hangsúlyoznunk kell, hogy az akkor létesült protestáns 
iskolák: a sárospataki, a debreceni, a gyulafehérvári, a nagyenyedi, 
a marosvásárhelyi, a székelyudvarhelyi, a szászvárosi és a zilahi 
református kollégiumok, a felvidéki evangélikus és a kolozsvári 
unitárius iskolák modern szellemű, a természettudományok és a 
matematika oktatását is fontosnak tartó intézetek voltak. Ezek 
diákjai közül sokan eljutottak a krakkói, a wittenbergi, a hollan
diai és a svájci egyetemekre, ahonnan magukkal hozták a felvilágo
sodás eszméit. A királyi Magyarország jezsuita iskolái fő feladatuk
nak a katolicizmus erősítését, a teológiai és filozófiai tárgyak okta
tását tekintették, és az engedelmességre, az egyházhoz való feltétlen 
hűségre, a tekintélytiszteletre neveltek, tehát célkitűzéseiket tekint
ve is különböztek a protestáns iskoláktól. A jezsuiták Nagyszom
batban és Kassán is létesítettek rövid életű egyetemet, a nagyszom
bati működése a reáltudományok területén sem volt jelentéktelen. 

A matematikát tanító intézetek számára tankönyvek kellettek. 
APÁCZAI Encyclopaediájának is van matematikai része. A XVII. 
században és a következő század elején több magyar matematikai 
tankönyv jelent meg, közülük kiemelkedik MARÓTHI GYÖRGY 
(1715-1744) debreceni professzor Arithmeticája. (1743). A jelzett 
150 esztendőben magyar matematikai felfedezésekről nem beszél
hetünk. A magyarságnak ebben a nagyon nehéz és küzdelemteli ko
rában néhány kitűnő pedagógus igyekezett felkelteni a matematika 
iránti érdeklődést, és sikerrel kezdték meg a magyar matematikai 
szaknyelv megteremtését. 

Az európai barokk kor fizikusairól, természettudósairól nem 
szükséges külön megemlékeznünk, hiszen - mint említettem - ab
ban a korban a matematika, a fizika és a csillagászat művelői azo
nosak voltak. KEPLER törvényei, GALILEI távcsöve, kinematikai 
eredményei, új kutatási módszerei, STEVIN erőparalelogrammája, 
DESCARTES mozgástörvényei, kozmogóniája és optikája, TORRICELLI, 
PASCAL, BOYLE, MARIOTTE és GUERICKE gőz-, illetve légnyomástör
vényei, HUYGENS fényelmélete, ingatörvénye, cikloisingája, az ütkö
zésre és a körmozgásra vonatkozó törvényei és végül NEWTON moz
gástörvényei, optikája és az általános gravitáció felfedezése mind
mind szükségeltek a matematikát, és egyben a matematikai ismere
tek továbbfejlesztésének alapjává is váltak. A továbbfejlesztés mun
káját rendszerint maguk a fizikusok végezték el. 

A XVII. század előtti európai matematika már lerombolta a gö
rög matematika korlátait, és azokon túllépve képes volt lényegesen 
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új eredmények elérésére. A folytatás azonban mindig kezdet is. Er
ről tanúskodik a XVII. század, amely az új szemléletű célok kitűzé
sében gyökeres változást hozott mind a görög, mind az arab mate
matikához képest. Ez minden bizonnyal annak a következménye 
volt, hogy ebben a században megmozdult az emberi gondolkodás 
teljes világa. A középkori ideáloktól elfordulva, új eszméket kellett 
találnia az értelmes és tartalmas életre törekvő embernek. A helyhez 
kötött földművelés mellett mindinkább fontossá vált a mozgékony 
ipar és kereskedelem. A statikus jellegű reneszánszt felváltotta a 
mozgalmas barokk. GALILEI, KOPERNIKUSZ és KEPLER megalapoz
ták a földi és az égi mechanikát. Elterjedtek az emberi erőt kímélő 
gépek. A legkiválóbb tudósok a teremtett világot is gépnek tekin
tették : az órásmester ügyes keze nyomán életre kelt tökéletes óra
műnek. A mozgás az emberi gondolkodás centrumába került, kü
lönösen akkor, amikor NEWTON megmutatta, hogy GALILEI földi és 
KEPLER égi mozgásait közös erőtörvények irányítják mind a Föl
dön, mint az égben. 

TÁRGYALÁSMÓDOT VÁLTOZTATUNK 

A XVII. században a matematika négy nagy területén indult meg 
hatalmas méretű fejlődés. Ezek: a projektív geometria, az analitikus 
geometria, a matematikai analízis és a számelmélet. Mindegyik 
gyökerei visszanyúlnak az ókorba. A matematika több ágra szaka
dásával együtt járt, hogy egy-egy matematikus nem csupán egyet
len területét művelte. Ezért a továbbiakban célszerűnek látszik, 
hogy további mondanivalóinkat tárgykörök szerint csoportosítsuk. 
Kivételt csak azoknál a kivételesen nagy hatású matematikusoknál 
érdemes tenni, akiknek a neve szinte egész korszakot jelöl. Csak 
ilyen csoportosítással tekinthető át a matematikai gondolkozás 
fejlődésének egy-egy folyamata, és az ezekből összetevődő egész is 
csak a részek ismeretében látható világosan. 

A következőkben tehát egymástól elkülönítve (már amennyire ez 
lehet) fogjuk áttekinteni a matematika főbb ágainak kialakulását, 
illetve fejlődését. Ezt pedig tesszük a következő részletezéssel: 

projektív geometria, 
analitikus geometria, 
differenciálgeometria, 
szintetikus és analitikus geometria, 
az analitikus geometria és a vektorok, 
a geometria axiomatikus megalapozása, 
topológia, 



5 3 8 AZ EURÓPAI MATEMATIKA KÖZÉPKORA 

matematikai analízis, 
számelmélet, 
algebra, 
halmazelmélet, 
valószínűségszámítás, 
számítógép-tudomány. 

/• 




