
Ars Magna 

A matematika reneszánsza 

 

Bevezetés 

Mint azt irodalmi, történelmi, művészettörténeti ismereteinkből tudjuk, a reneszánsz egy 

művelődéstörténeti korszak, korstílus és stílusirányzat megnevezése is egyben. A francia renaissance 

szóból származik, amelynek jelentése újjászületés. És valóban újjászületésről van szó.  A kor 

művészei, tudósai, filozófusai és államférfijai feltámasztották, újjáélesztették az antikvitás korának 

világnézetét. Visszatértek mindahhoz, amely a ókori görög-római világban számított értéknek. 

Leszámoltak a „sötét” középkor gondolkodásmódjával, és újra az ember került a középpontba 

(humanizmus). 

A reneszánsz időszak kezdete – bár erről egyértelmű döntés a mai napig nem született – az 

1350-es évektől számítható. A végét pedig legtöbben 1600-ban adják meg. Így azt mondhatjuk, hogy a 

reneszánsz időszaka a XV-XVI. századra tehető. 

Ez az az időszak, amikor elkezdődnek 

a nagy földrajzi felfedezések (Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, Magellán, stb.), 

amikor az állam és az egyház reformokon 

esik át (VIII. Henrik, reneszánsz pápák, 

Luther Márton, stb.), amikor az állam 

irányításáról újra írnak filozófusok (Mórusz 

Tamás, Machiavelli, stb.), amikor a 

művészetek támogatókra, mecénásokra 

találnak (Medici család Firenzében, Hunyadi 

Mátyás, stb.). Ekkor írta Shakespeare a 

szonettjeit és a drámáit, Janus Pannonius és 

Balassi Bálint a verseit. Ekkor készültek 

Leonardo, Botticelli, Raffaello festményei, 

Michelangelo és Donatello szobrai.  

A tudományok szemlélete is átalakult. A világegyetem működéséről, a heliocentrikus 

világképről gondolkodott többek között Kopernikusz és Galilei, hogy megteremtsék az alapokat 

Kepler, Descartes, Newton munkásságához. Fejlődtek és meghatározóak lettek az észak-itáliai 

(Bologna, Milánó) és közép-európai (Nürnberg, Krakkó, Prága) egyetemek, és Guttenbergnek 

köszönhetően a könyvek elkészítése és terjesztése is egyre egyszerűbb lett. 

És természetesen a matematikusok sem aludták át ezt a két évszázadot. A következőkben a kor 

legismertebb matematikusainak munkásságát mutatjuk be röviden, és kibontakozik néhány érdekesebb 

matematikai témakör is. 

 

 

 

Raffaello: Athéni iskola 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Escola_de_atenas_-_vaticano.jpg
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Az első reneszánsz matematikusok 

A középkor (az antikvitással ellentétben) eléggé mostohán bánt a tudósokkal, 

filozófusokkal abból a szempontból, hogy kevés lehetőséget biztosított a valódi világ 

vizsgálatára. Sőt, gyakran bűntette a (tudományos értelemben helyes, ma is elfogadott) 

eredmények felfedezőit. A XIV-XV. századtól kezdődően azonban egyre többen foglalkoztak 

– most már szabadon – természettudományokkal és matematikával is. Néhány ismertebb, 

jelentősebb képviselőt itt is bemutatunk. 

 

Regiomontanus (1436-1476) 

Eredeti neve Johannes Müller volt, Königsbergben született. 

Lipcsében és Bécsben tanult. A matematikán és a csillagászaton kívül 

foglalkozott műszerek készítésével, könyvnyomtatással és fordítással is. 

Vitéz János esztergomi érsek hívta meg Esztergomba. A bécsi és a 

pozsonyi egyetemen is tanított, illetve 1468-tól 1471-ig Mátyás király 

udvarában a Corvina könyvtár görög kéziratait rendezte. Itáliában 

többször tartott előadássorozatot az ókori görög, illetve a középkori arab 

matematikusok munkáiról. 

 

 

Regiomontanus fő műve az Öt könyv mindenféle 

háromszögekről (De triangulis omnimodis libri quinque, 1462-

1464, de csak 1533-ban jelent meg). Ebben összegyűjtötte a 

háromszögekkel és a trigonometriával kapcsolatos ókori görög 

és arab ismereteket – természetesen a saját eredményeivel 

kiegészítve. Az első kötet az alapokat tartalmazza (arányokra és 

háromszögekre vonatkozó definíciók és tételek), a második 

kötet a síkháromszögeket tárgyalja. A harmadik kötet a gömb 

geometriájával foglalkozik, míg az utolsó két kötet a gömbi 

trigonometriával. 

A könyvben sok olyan feladatot találunk, amelyben a 

háromszögeket egymástól független három adat segítségével 

határozzuk meg. Regiomontamus sok esetben használja a 

szögfüggvényeket, valamint a sinus- és cosinustételt is. Ettől 

kezdve válik a trigonometria önálló résszé a matematikán belül 

(addig elsődlegesen a csillagászat része volt).  

 

Regiomontanus a sinustételre a következő elegáns bizonyítást adta. 

Regiomontanus 

Öt könyv mindenféle háromszögekről 
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Legyen adott az ABC háromszög a hagyományos jelölésekkel. 

Az AC félegyenesen vegyük fel az E pontot úgy, hogy 

𝐴𝐸 = 𝐵𝐶 = 𝑎. 

Merőlegeseket állítunk az AB oldalra C-ből és E-ből (F és G 

pont). 

Az ábrán látható derékszögű háromszögekben: 

 

𝑠𝑖𝑛𝛼 =
𝐸𝐺

𝐴𝐸
 és 𝑠𝑖𝑛𝛽 =

𝐶𝐹

𝐵𝐶
. 

 

Ezekből: 𝐴𝐸 =
𝐸𝐺

𝑠𝑖𝑛𝛼
 és 𝐵𝐶 =

𝐶𝐹

𝑠𝑖𝑛𝛽
. Mivel 𝐴𝐸 = 𝐵𝐶, ezért 

 
𝐸𝐺

𝑠𝑖𝑛𝛼
=

𝐶𝐹

𝑠𝑖𝑛𝛽
, azaz 

𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
=
𝐸𝐺

𝐶𝐹
. 

 

Az ábrán látszik az is, hogy az AFC és AGE háromszögek hasonlóak (a szögeik miatt). Így az 

oldalaikra igaz, hogy 
𝐸𝐺

𝐶𝐹
=
𝐴𝐸

𝐴𝐶
=
𝑎

𝑏
. 

 

Ez viszont azt jelenti, hogy 
𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛽
=
𝑎

𝑏
, amit éppen a sinustétel állít. 

 

Regiomontanus készített táblázatot a sinus- és tangensértékek megadására, hét tizedes jegy 

pontossággal. Érdeme, hogy bevezette az európai matematikába a gyökmennyiségek fogalmát, és ő 

dolgozta ki a gyökvonások műveleti szabályait. Ez nagy szerepet játszott a logaritmus fogalmának 

kialakításában. Ő találta meg az ötödik tökéletes számot (33 550 336), és foglalkozott 

csillagsokszögekkel is. Az ő nevéhez köthető egy érdekes szélsőérték-probléma is (A talaj mely 

pontjáról látszik egy függőlegesen felfüggesztett rúd a leghosszabbnak, vagyis melyik pontból lesz a 

legnagyobb a látószöge?). 

 

 

 

Luca Pacioli (1445?-1517) 

 

A kereskedőcsaládból származó Pacioli (aki ferences 

szerzetes is volt) Toszkánában született. Milánóban kötött 

barátságot Leonardo Da Vincivel. Pacioli számításokat végzett 

Leonardónak szobrai elkészítéséhez, Leonardo meg illusztrálta 

Pacioli Az isteni arány (Divina proportione) című, többek között 

az aranymetszéssel is foglalkozó könyvét. 

 Fő műve 1494-ben készült el Az aritmetika, a geometria, 

az arányok és arányosságok summázata (Summa de arithmetica, 

geometria propotioni et proportionaita) címmel. A könyv a XV. 

századi matematikai ismereteket foglalja össze. 

Pacioli az algebra megnevezésére az „ars magna” kifejezést használta, aminek jelentése nagy 

művészet. Ezzel kívánta megkülönböztetni azt az aritmetikától. 

 

Sajátos szimbólumrendszere volt a műveletek jelölésére: 

 

Jacopo De Babari: Luca Pacioli portréja 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Pacioli.jpg&filetimestamp=20091216134245
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Hatványok: ce. (négyzet), cu. (köb), ce. ce. (negyedik hatvány)  

Összeadás: p (piu = több) 

Kivonás: m (meno = kevesebb)  

Egyenlőség: ae. (aequalis = egyenlő) 

Gyökök: Rx (Rx2), Rx3, Rx4 (radix = gyök) 

Ismeretlen: co. (cosa = dolog) 

Zárójel: v (universale = közös, általános)  

(Az u helyett gyakran használtak v-t) 

Irracionális gyökök: surdi (süket) 

 

Egy példa erre: 

A mai jelöléssel Pacioli jelölésével 

√𝑥2 − √36
3

 R3 v. ce. co. m. R36 

 

Pacioli ismertette művében a kettős könyvelés szabályait is, ami olasz kereskedők találmánya 

volt. Könyvének kereskedelmi számtan részében kamatos kamatszámítási feladat is szerepel. Az egyes 

típusokra vonatkozó egyenletmegoldási szabályokat latin versekbe foglalta. A harmadfokú egyenlet 

megoldásáról és a kör négyszögesítéséről azt írta, hogy az lehetetlen feladat. A valószínűség-számítás 

elindításához is hozzájárult Pacioli néhány feladatával (ezek a Summában a különleges feladatok 

között szerepelnek). A megoldásuk azonban nem mindig helyes. (Ketten játszanak. Minden 

fordulóban a győztes 10 pontot kap, és a játék akkor ér véget, ha valakinek 60 pontja van. A játék 

végén a nyeremény 10 dukát. Egyszer a játék azonban félbeszakadt akkor, amikor az egyik játékosnak 

50, a másiknak 20 pontja volt. Hogyan osztozzanak a 10 dukáton?) 

 

A matematika szimbólumrendszerének fejlődése 

A matematika manapság is használt jelölésrendszere hosszú folyamat 

eredményeként alakult ki. Az ókori kultúrák szinte mind különböző 

számrendszerben dolgoztak, és a matematikai jellegű problémák megoldásának 

a lejegyzése korántsem volt olyan formális, mint ahogy azt ma megtehetjük.   

Az emberiség hosszú fejlődés során jutott el a tízes helyiértékes 

számírásmódig, amelyet a hinduk alakítottak ki az V. század körül. Ez arab 

közvetítéssel került Európába. A középkorban a kereskedők nem szívesen 

használták az új számjegyeket, ugyanis ezekkel könnyebbé vált a hamisítás – 

ellentétben a római számjegyekkel, amelyekkel viszont a számolás volt 

nehézkes. A számjegyek mai formájának kialakítása Albrecht Dürer (1471-

1528) magyar származású német festőnek, grafikusnak és matematikusnak 

köszönhető. 

A matematikai szimbólumok között azonban nemcsak számok vannak. Rendszeresen 

használunk műveleti jeleket, relációs jeleket, zárójeleket, törteket, hatványokat és sok mást. Ezek 

közül többnek a jelölése a XV., a XVI. és a XVII. században vált olyanná, ahogy azt ma is használjuk. 

Néhány történetét a következőkben megemlítjük. 

A Summa... 

Részlet Sacrobosco 

Algoritmus című 

munkájából (XIII. 

század) 
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Nicolas Chuquet (1445?-1500?) francia orvos volt. Matematikai témájú 

könyve A számok tudománya három részben (De triparty la science des 

nombres). Jelöléstechnikájában megjelent az olasz hatás: 

Összeadás: p 

Kivonás: m 

Ismeretlenek hatványai: 40 = 4, 41 = 4𝑥, 42 = 4𝑥2 

Gyökvonás: Rx
2, Rx

3 

Zárójel: aláhúzás 

 

Bevezette a negatív kitevőjű hatványt. Nála jelenik meg először a millió után a billió, trillió stb. 

elnevezés (egészen a nonillióig = 1054). 

 

Johannes Widmann (1462?-1498) lipcsei egyetemi tanár (elsőként 

adott elő önálló egyetemi stúdiumként algebrát) a Gyors és szép 

számolás minden kereskedő számára (Behende und hübsche 

Rechnung auf allen Kaufmannschaft) című 1489-ben kiadott 

könyvében először jelenik meg nyomtatásban a + és a – jel. (A két 

jel korábban már előfordult számos névtelen német matematikai 

kéziratban.) 

 

 

Michael Stifel (1487-1567) Luther papja volt és kezdetben sokat foglalkozott 

számmisztikával. Fő művében, a Teljes aritmetikában (Arihmetica integra) 

egységesítette a másodfokú egyenletek megoldási módját. Bevezette a törtkitevőjű 

hatványokat. Európában először nála jelent meg a binomiális együtthatók táblázata 

1544-ben. Jelölésrendszere a következő volt: 

Összeadás: + 

Kivonás: – 

Szorzás: m (multiplicatio = szorzás) 

Osztás: d (divisio = osztás)  

Négyzet (második hatvány): z (zensus = vagyon) 

Köb (harmadik hatvány): c (cubus = köb) 

Negyedik hatvány: zz (zensi-zensus) 

Ötödik hatvány: zc (zensi-cubus) 

Hatodik hatvány: cc (cubi-cubus) 

Gyökvonás: √ (a radix – gyökér – latin szó stilizált kezdőbetűje) 

Négyzetgyök: √z 

Köbgyök: √c 

Negyedik gyök: √zz 

 

 

Nicolas Chuquet 

Gyors és szép számolás minden 

kereskedő számára 

Michael Stifel 

Teljes aritmetika 
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Robert Recorde (1510?-1558) walesi matematikus és fizikus írta az első 

matematika-tankönyveket angolul. A legtöbbet idézett 1557-ben megjelent 

műve A Bölcsesség Köszörűköve (The Whetstone of  Witte). Ebben az elemi 

algebratankönyvében jelent meg először az egyenlőség jele (=). Legtöbb művét 

dialógus formájában írta, ábrákkal és példákkal segítve a problémák 

megértését. A tudás útjai (The Pathway to Knowledge) című 1551-ben 

megjelent könyvéből származik az alábbi vers. 

Kalmár, ki nagy vagyont hoztál a hajódon, 

A legelső szavam hát rólad szóljon. 

Hajó a tengeren visz vitorlát s ércét: 

Geometriának köszönheti létét. 

Iránytű, sok térkép, nehéz horgony, csiga: 

Feltalálni segít a geometria. 

Főrúd beállítás és a többi részlet: 

A geometria magasztos művészet. 

Ács és képfaragó, asztalos, kőműves, 

Festő és rajzoló, hímző, aranyműves: 

Azért, amit tudtok, ha vagytok ügyesek, 

Geometriának hálásak legyetek! 

Az alak és divat, szabó, cipész terve: 

Ha nincs benne arány, köszönet sincs benne. 

Geometriát rejt, takács, szövőszéked: 

Keretek közé szőtt különleges képzet. 

Gondolj a kerékre vagy az őrlő kőre, 

Malomra, mit a szél vagy víz hajt előre. 

A geometria munkál e csodákban. 

Kevesen mondhatják: ím, ezt kitaláltam. 

Ott, ahol a mérték vagy a súly szabályoz, 

Bizonyságért fordulj a geometriához! 

Az órák mik mérnek minden időszakot: 

Szellem találmánya, mit ember alkotott. 

Mindez észrevétlen, mint a hétköznapok: 

Alkotó, jutalmad érte meg nem kapod! 

De ha nem lennének, vagy mind lenne ritka, 

A talány lenne a geometria titka, 

Akkor bizton tudná minden ember fia: 

Semmi sem fontosabb: jó geometria! 

 

Recorde tanított Oxfordban, dolgozott a Királyi Pénzverdének, és királyi fizikus is volt. Egy 

politikai ellenfele becsületsértésért beperelte, és végül bebörtönözték. A börtönben halt meg. 

 

 

 

 

Robert Recorde 
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Francois Viéte (1540-1603) francia matematikus és jogász volt az első, aki 

igyekezett az algebrai egyenletek szimbólumokkal leírni. Az együtthatók helyett 

betűket használt. Az ismeretlen mennyiségeket magánhangzókkal, az ismert 

mennyiségeket mássalhangzókkal jelölte. Leginkább a gyökök és együtthatók 

közötti összefüggések felismerése miatt ismert, de foglalkozott csillagászattal is. 

A 𝜋 értékét 10 tizedes jegy pontossággal meghatározta. A harmadfokú egyenletek 

megoldásánál trigonometrikus eszközöket is bevetett. 

 

A harmadfokú egyenlet 

A reneszánsz Itáliában gyakran rendeztek 

számolóversenyeket, amelyek komoly pénzdíjjal 

és dicsőséggel jártak. Ezeken a versenyzőknek 

gyakran kellett harmad- vagy magasabbfokú 

egyenletek megoldaniuk. Így aztán igencsak 

fontossá vált, hogy sikerüljön megtalálni a 

harmadfokú egyenlet általános megoldóképletét. 

Korábban – köztük Luca Pacioli is – többen 

gondolták, hogy a harmadfokú egyenletek 

általános megoldása lehetetlen. A bolognai 

matematikusok ennek ellenére a XVI. században 

megpróbálták megtalálni a harmadfokú egyenlet 

megoldóképletét. Ez igen kalandosra sikeredett. 

Először a harmadfokú egyenletek három csoportját adták meg, és úgy gondolták, hogy ezekre 

minden harmadfokú egyenlet visszavezethető. (Hasonlóan gondolkodtak a XI-XII. században az 

arabok is.) Ezek pedig: 

𝑥3 + 𝑝𝑥 = 𝑞 

 𝑥3 = 𝑝𝑥 + 𝑞 

𝑥3 + 𝑞 = 𝑝𝑥 . 

 

Ezekben az egyenletekben a p és q paraméterek pozitív számok voltak. Az, hogy bőven elegendő az 

𝑥3 + 𝑝𝑥 + 𝑞 = 0 típusú harmadfokú egyenleteket vizsgálni, az következik abból, hogy ha az 

𝑎3𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 = 0 egyenletbe az x helyére új ismeretlent vezetünk be 𝑦 = 𝑥 +
𝑎2

3𝑎3
 

alakban, akkor az eredeti egyenlet 𝑦3 + 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0 alakban írható: 

 

 

 

 

 

Olasz kereskedők Ambrogio Lorenzetti festményén  

(XIV. század) 

Francois Viéte 
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𝑎3𝑥
3 + 𝑎2𝑥

2 + 𝑎1𝑥 + 𝑎0 = 0 

𝑎3 (𝑦 −
𝑎2
3𝑎3

)
3

+ 𝑎2 (𝑦 −
𝑎2
3𝑎3

)
2

+ 𝑎1 (𝑦 −
𝑎2
3𝑎3

) + 𝑎0 = 0 

𝑎3 (𝑦
3 − 3𝑦2 ∙

𝑎2
3𝑎3

+ 3𝑦 ∙
𝑎2
2

9𝑎3
2 −

𝑎2
3

27𝑎3
3) + 𝑎2 (𝑦

2 − 2𝑦 ∙
𝑎2
3𝑎3

+
𝑎2
2

9𝑎3
2) + 𝑎1 (𝑦 −

𝑎2
3𝑎3

) + 𝑎0 = 0 

𝑎3𝑦
3 − 𝑎2𝑦

2 +
𝑎2
2

3𝑎3
∙ 𝑦 −

𝑎2
3

27𝑎3
2 + 𝑎2𝑦

2 −
2𝑎2

2

3𝑎3
𝑦 +

𝑎2
3

9𝑎3
2 + 𝑎1𝑦 −

𝑎1𝑎2
3𝑎3

+ 𝑎0 = 0 

𝑦3 + (
𝑎2
2

3𝑎3
2 −

2𝑎2
2

3𝑎3
2 +

𝑎1
𝑎3
)

⏟            
𝑝

𝑦 + (
𝑎0
𝑎3
−

𝑎2
3

27𝑎3
3 +

𝑎2
3

9𝑎3
3 −

𝑎1𝑎2

3𝑎3
2 )

⏟                  
𝑞

= 0 

𝑦3 + 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0 

Scipione Del Ferro (1465-1526), a bolognai egyetem professzora felfedezte a megoldási 

módszert az 𝑥3 + 𝑝𝑥 = 𝑞 alakú egyenletre, de azt nem publikálta. Egy tanítványának, Antonio Maria 

Fiorenek viszont 1510 körül elárulta. Niccolo Fontana (másik nevén Tartaglia, ami dadogót jelent, 

1500?-1557) bresciai számolómester újra felfedezte ezt az eljárást, ugyanis 1535-ben Fiore versenyre 

hívta. (Harminc feladatot tűztek ki egymásnak. Tartaglia mindet meg tudta oldani – újabb harmadfokú 

egyenlettípusokra talált megoldást, Fiore viszont nem boldogult Tartalglia minden feladatával.) 

Tartaglia a megoldási módszerét nem akarta nyilvánosságra hozni. 

Girolamo Cardano (1501-1576) hallott Tartaglia győzelméről, és meghívta őt Milánóba. Ezt 

Tartaglia először elutasította, de 1539-ben meglátogatta Cardanót. Ekkor elárulta neki a harmadfokú 

egyenlet megoldására adott módszerét, de szigorú titoktartást kért Cardanótól. Cardano azonban 

megtalálta Del Ferro hátrahagyott kéziratai között a megoldási módszert, így felmentve érezte magát a 

titoktartás alól, és könyvében, az Ars magnaban megjelentette azt 1545-ben (Tartaglia megkérdezése 

nélkül). Tartaglia esküszegéssel vádolta Cardanót, függetlenül attól, hogy Cardano az Ars magnában 

pontosan leírta az előzményeket, és elismerte Tartaglia eredményét. 

Ezek után nyilvános vitára és versenyre is sor került. Tartaglia kihívta Cardano tanítványát, 

Ludovico Ferrarit (1522-1565), aki egyébként visszavezette az általános negyedfokú egyenlet 

megoldását harmadfokú egyenlet megoldására (ezt is szerepeltette Cardano az Ars magnában). 

Tartaglia veszített. Ennek az is lehetett az oka, hogy Cardanóék fejlesztettek az eljáráson. Így a 

harmadfokú egyenlet megoldására szolgáló képletet Cardano-képletnek nevezzük. 

   
Scipione Del Ferro Niccolo Fontana – Tartaglia Girolamo Cardano 
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Az 𝑦3 + 𝑝𝑦 + 𝑞 = 0 alakban megadott egyenlet gyökei a következő formulával határozhatók meg: 

𝑦 = √−
𝑞

2
+ √

𝑞2

4
+
𝑝3

27

3

+ √−
𝑞

2
− √

𝑞2

4
+
𝑝3

27

3

 

Ezek után az egyenlet eredeti gyökei is visszafejthetők. 

 

A gyökvonás okozta problémával Cardano is találkozott. Az 𝑥3 = 15𝑥 + 4 egyenlet esetében 

ugyanis a képlet az 𝑥 = √√−121 + 2
3

− √√−121 − 2
3

 eredményt adta. A negatív számokból történő 

négyzetgyökvonás elvégzéséhez azonban még a komplex számok nem voltak ismertek. Éppen ezért 

ezt az esetet Cardano casus irreducibilisnek nevezte (a megoldások valós számok, de ezek nem valós, 

komplex számok összegeként vagy különbségeként számíthatók ki).  

Hasonló problémával találkozunk az 𝑥3 − 24𝑥 − 32 = 0 egyenlet esetében is. A Cardano-

képlet az 𝑥 = √16 + √−256
3

+ √16 − √−256
3

 megoldásokat adja. Az egyenlet három valós 

megoldása pedig (ez könnyen ellenőrizhető): 𝑥1 = −4, 𝑥2 = 2 − 2√3 és 

𝑥3 = 2 + 2√3 

. 

 

Ezt a problémát szintén egy bolognai matematikus és orvos, Raffael 

Bombelli (1526-1572) oldotta meg. A komplex számok elméletének kidolgozásához 

és felépítéséhez járult hozzá Bombelli a Geometria és az Algebra című munkáiban 

leírtakkal.  

 

A történet főszereplőjéről, Girolamo Cardanóról érdemes még 

néhány érdekességet megemlíteni. A matematikán kívül foglalkozott 

fizikával, orvoslással is, és az ő nevéhez fűződik egy titkosítási eljárás, a 

Cardano-rács is. Hozzájárult a valószínűség-számítás fejlődéséhez is. A 

kockajátékokról (De ludo alede) című könyvében a szerencsejátékok 

matematikai elemzését végezte. 

1545-ben Nürnbergben jelent meg A nagy művészet, avagy az 

algebra szabályai (Ars magna sive de regulis algebraicis) című munkája. 

Ezzel a könyvvel az európai matematika először haladta túl a görög és az 

arab matematikát. A könyv megjelenése után az algebra központi kérdésévé 

vált az ötöd- és magasabbfokú egyenletek általános megoldóképletének 

megkeresése, amely az absztrakt algebra megszületését is jelentette. Így az 

1545-ös dátumot az újkori matematika kezdetének is szokás tekinteni. 

 

 

 

Raffael Bombelli 

Ars Magna 

http://www.apprendre-en-ligne.net/seshat/fiche.php?qui=Bombelli
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A reneszánsz geometria 

Az ókorban a görög matematikusok körében a geometria központi téma volt. Ez az a 

matematikai részterület, amelynek axiomatikus felépítése több ezer éves. Az algebra és az algebrai 

problémák formalizálása – úgy tűnik – egészen a XVII. század első feléig háttérbe szorította a 

geometriai problémák kezelését. A reneszánsz kor is „csak” a perspektíva elméletének kidolgozásával 

járult hozzá a geometria fejlődéséhez, amely később a projektív és az ábrázoló geometria 

megteremtését szolgálta. Ezt a munkát a reneszánsz festők végezték. 

A központi problémát a háromdimenziós tér kétdimenziós, síkbeli megjelenítése adta. Az 

ókorban – gondoljunk csak Egyiptomra, Mezopotámiára vagy a görögökre – szemből és profilból 

ábrázolták az arcokat. A középkori festészet az egyház tanításainak illusztrálását szolgálta, nem volt 

lényeges az emberek élethű ábrázolása. 

    

Egyiptomi ábrázolás Görög váza 

Középkori ábrázolás a 

Manéziai 

daloskönyvből  

(XIV. század eleje) 

Bizánci ikon a VI. 

századból 

 

Ezzel szemben a reneszánsz korban a festők a természet, az őket körül vevő világ felé 

fordultak, és annak realisztikus ábrázolására törekedtek. Fontossá vált az ember szépségének 

megjelenítése – akár egyházi témájú képeken is. A megjeleníteni kívánt alakzatok, testek, felületek 

problémájával a geometria foglalkozik. Így a matematika a reneszánsz festők számára 

nélkülözhetetlen tudomány volt. 

    

Leonardo Da Vinci rajzai, amelyek maximális precizitásról és részletgazdagságról árulkodnak. Anatómiai, hadászati, 

technikai ábrázolások ezek, illetve a híres Vitruvius-tanulmány, amely az ideális emberi test méretarányait volt hivatott 

bemutatni 

 

A probléma tehát az volt, hogy a háromdimenziós világot két dimenzióban kell megjeleníteni 

úgy, hogy a képre nézve ugyanaz a benyomásunk legyen, mint a valóságban. Ehhez szükség volt egy 

újfajta ábrázolási módra, a perspektivikus ábrázolásra. Rögzíteni kellett ennek optikai alapjait, majd ki 

kellett dolgozni az alkalmazandó módszereket, technikákat 
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Andrea Mantegna: Halott Krisztus siratása (1480) –  

nem tökéletes perspektíva 

Sandro Botticelli: Rágalmazás a bíróságon (1494) – 

tökéletes perspektíva 

 

A perspektíva legelső építész-mesterei, Filippo Brunelleschi (1377-1446) és Leon Battista 

Alberti (1404-1472) összekapcsolták a kőfaragók és az építészek gyakorlati tudását a geometriai 

szerkesztések elméletével. A perspektíváról kifejezetten a festőknek szóló első munkának általában 

Piero della Francesca (1412-1492) A festészet perspektívájáról (De prospectiva pignenti) című művét 

tekintik. 

   
Brunelleschi kupolája a 

Santa Maria del Fiore 

székesegyházon 

A firenzei Santa Maria Novella homlokzatát 

Leon Battista Alberti alkotta 
Piero della Francesca: Krisztus ostoroztatása 

 

Piero della Francesca kiváló matematikus is volt. Ismertek tőle származó olyan kamatos 

kamatszámítási feladatok, amelyek megoldásához harmad- és negyedfokú egyenletek szükségesek. A 

Rövid könyv a szabályos testekről (Libellus de Quinque Corporibus Regularibus) című könyvében 

foglalkozott az öt szabályos testtel és azok kiterjesztéseivel is. (Ezeknél többféle szabályos sokszöget 

is megengedünk a lapok között. Tizenhárom ilyen test van, ezek közül öt a szabályos testek 

csonkolásával nyerhető.) Megadta a konstruálásukhoz szükséges sokszöglapok típusát és számát, 

illetve a megszerkesztésük módját, és ábrákat is mellékelt. 

 

   
Piero della Francesca: 

Frederico da Montefeltro 
A festészet perspektívájáról Rövid könyv a szabályos testekről 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:Firenze.Duomo05.JPG&filetimestamp=20051120154646
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Santa_Maria_Novella.jpg
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Szintén a reneszánsz festészet elméletének (és gyakorlatának) 

nagy mestereként tartják számon a magyar származású, Nürnbergben 

született Albrecht Dürert (1471-1528). Az 1490-es évek elejét Dürer 

utazással és egy, a matematika tudományára alapozott újfajta művészeti 

ág kidolgozásával töltötte. Első matematikai ismereteket is tartalmazó 

könyvét túl magas szintűnek találta, ezért készített egy közérthetőbb 

változatot is a matematikai eredményeiről 1525-ben. Az Értekezés a 

körzős és vonalzós mérésről (Underweysung der Messung mit dem 

Zirckel und Richtscheyt) volt az első német nyelven kinyomtatott 

matematikakönyv. A mű jórészt sík- és térgeometriáról szól, de 

szerkesztési eljárásokat és egy perspektíváról szóló részt is tartalmaz. 

Foglalkozott a testek felülnézeti és oldalnézeti ábrázolásával is, ami már 

ábrázoló geometriai ismeretek is feltételez. 

   

Dürer: Ádám és  Éva Dürer: Melankólia 
Értekezés a körzős és vonalzós 

mérésről 

 

 

A projektív geometria 

A perspektíva geometriájának és a kúpszeleteknek a találkozása a matematika egy újabb 

ágához, a projektív geometriához vezetett.  

Az euklideszi geometriában vizsgált tér minden egyenesét kiegészítjük egy-egy ponttal 

(végtelen távoli vagy ideális pont). Megállapodunk abban, hogy az egymással párhuzamos 

egyeneseket ugyanazzal, a nem párhuzamosokat pedig különböző ideális ponttal egészítjük ki. Az így 

kapott összes ideális pont alkotja az ideális egyenest. A sík egyeneseinek halmazát ezzel az ideális 

egyenessel egészítjük ki. A tér összes síkjainak a halmazához pedig hozzáveszünk egy ideális síkot, 

amely a tér összes ideális pontját (és csak azokat) tartalmazza.  

A közönséges és ideális pontok, a közönséges és ideális egyenesek, az összes közönséges és az 

egy ideális sík együtt alkotják a projektív teret, ahol bármely két – ponttól különböző – alakzatnak van 

közös része. (Azaz a párhuzamosság definiálása értelmét veszti a projektív térben.) A projektív 

geometria a projektív tér vizsgálatával foglalkozik, így ő egy nemeuklideszi geometria. 

 

Dürer: Önarckép 
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Gérard Desargues (1591-1661) francia építész és matematikus 1636-ban 

írta meg könyvét a perspektivikus ábrázolásról. Az Első fogalmazvány a 

kúpszeletekről (Brouillon-Project d’une atteinte aux événemens des rencontres 

d’un cone avec un plan) című 1639-ben megjelent munkájában már a projektív 

geometria irányából közelít. Itt jelennek meg a pontra és egyenesre nézve 

perspektív háromszögek. Desargues tétele egyszerűbb megfogalmazásban azt 

tartalmazza, hogy ha két háromszög pontra nézve perspektív, akkor tengelyesen 

(egyenesre nézve) is perspektív. (A tétel megfordítása is igaz.) 

 

  
Pontra és egyenesre nézve perspektív háromszögek Első fogalmazvány a kúpszeletekről 

 

 

A reneszánsz geometria előbb felvázolt eredményei tökéletesen megalapozták mindazt, 

amelyek az újabb geometriák felfedezéséhez kellettek. A festészet, a térképészeti ábrázolási módok és 

a projektív geometria igazolta, hogy Euklidész geometriáján túl vannak más geometriák is. 

 

A magyar matematika a reneszánsz korában 

A mai magyar matematikusok eredményességét és világhírét tekintve nem is gondolnánk, 

hogy az európai matematika vérkeringésébe viszonylag későn és viszonylag kevés magyar 

matematikus kapcsolódott be. 

Mátyás király idején virágzott Magyarországon a 

reneszánsz kultúra. Pozsonyban 1467-ben egyetem létesült négy 

fakultással, és itt Regiomontanus is oktatott. (Az egyetem 1491-

ben megszűnt.) Érdekesség, hogy Regiomontanus itt összeállított 

csillagászati táblázatát használta Kolumbusz Kristóf Amerika 

felfedezésekor a navigálásra. 

A kedvezőtlen történelmi körülmények miatt sem volt 

lehetőség a felsőfokú oktatás felvirágoztatására, így a tehetséges 

magyar fiatalok külföldi egyetemeken (Krakkó, Prága, Bécs, 

Bologna, Utrecht, stb.) tanultak. 

 

Gérard Desargues 

Regiomontanus csillagászati írása 
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Magyarországi György mester (1422?-1502) volt a 

szerzője az első magyar matematika könyvnek 1499-ben. Az 

Aritmetika latin nyelven íródott, és a hollandiai Utrecht városában 

jelent meg. A könyv három részből áll, és mindössze 

harmincoldalas. A hindu-arab számjegyekkel való számolás kilenc 

formáját ismerteti: számlálás, összeadás, kivonás, kétszerezés, 

felezés, szorzás, osztás, haladványok, gyökvonás. Emellett szerepel 

benne az abakusszal való számolás is. A harmadik részben 15 

feladat található arányos osztásra, pénzátszámításra, szöveges 

elsőfokú egyenletek megoldására, térfogatszámításra. 

A hazai oktatás újjáéledése a reformációnak volt 

köszönhető. Sárospatakon, Debrecenben és Erdélyben több helyen 

is alapítottak iskolákat, amelyek a későbbi igen magas szintű 

matematikaoktatásnak is a központjává váltak. A XVII. századtól 

kezdődően a magyar matematikusok elindultak azon az úton, 

amelyen ma vezető szerepet töltenek be. 

 

Zárás 

Európa a reneszánsz korban valóban nagy változásokon ment át. Átalakult az emberek 

gondolkodásmódja, világnézete (nyílván az addigi értékeket megtartva), és ennek köszönhetően a 

tudományok – így a természettudományok is – gyorsabban fejlődhettek, mint a korábbi 

évszázadokban. Az ebben a néhány oldalban leírtak – a teljesség igénye nélkül – azt hivatottak 

igazolni, hogy ez nem volt másképp a matematikában sem. Ez a változás tette lehetővé azt, hogy a 

matematika a következő évszázadokban is a reneszánszát élhesse. 

 

 

Michelangelo: Ádám teremtése (a Sixtus-kápolna mennyezetén) 

 

Molnár Zoltán 

 

  

György mester könyvének egy oldala 
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