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E rövid áttekintéssel nemcsak a röntgensugárzás felfedezésére kívá-
nunk emlékezni, hanem érzékeltetni szerettük volna azt a dinamikus fejIő-
dést, amelyet a röntgensugárzás alkalmazásai mind a mai napig felmutat-
nak. 
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Bajkóné Varga Zsuzsa 

Janus Regiomontanus és máig ható munkássága 

Tantárgyam tanítása során sokszor eszembe jutott: vajon a mai ma-
tematika tananyag fogalmai mikor alakultak ki. Ilyen indíttatásból kezdtem 
olvasgatni, keresgélni a szakirodalomban. Eközben bukkantam rá egy 
olyan érdekes, sokoldalú tudós eredményeire, akinek definíciói, tételei ma 
is a matematika alapfogalmai közé tartoznak. Külön érdekessége életének, 
hogy tevékenységének egy része Magyarországhoz kapcsolódik. 

Janus Regiomontanus (1436-1476) a frankföldi Königsbergben 
(Németország) született, s Johannes Müller névre hallgatott. Humanista 
tudósként, a kor szokása szerint felvette szülővárosa latinra fordított nevét. 

Lipcsében és Bécsben alapozza meg tudását. Legjelentősebb mestere 
George Peurbach (1423-1461) Linz környékéről származó matematikus és 
csillagász. Peurbach a bécsi egyetemen aritmetikát adott elő diákjainak. 
Közben az alexandriai tudós, Ptolemaios (Kr. u. 150 körül) Almagest című 
művét fordította görögről latinra. Halála miatt azonban legtehetségesebb 
tanítványa, Regiomontanus fejezi be a munkát. 
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Johannes többet kíván tudni, ezért a kor szokásainak megfelelően 
Itáliába megy. A görög matematika és csillagászat klasszikusaival ismerke-
dik. Megfordul Velencében. 1464-ben a világhírű páduai egyetemen elő-
adássorozatot tart Al-Fargani (?-861) arab csillagászról. Bevezetésként Eu-
rópában először matematikatörténeti előadást tart. Itt mondja el, hogy 
Diophantos (Kr. u. 250 körül) tizenhárom könyvét ő szándékozik lefordí-
tani görögből latinra. 

1462-64 között Rómában találjuk. Itt írja legjelentősebb matematikai 
munkáját: Öt könyv mindenféle háromszögekről (De triangulis omnimodis 
libri quinque). Nyomtatásban csak 1533-ban jelent meg Nürnbergben. 
Jelentősége óriási: e könyvtől számítjuk a trigonometria és a csillagászat 
szétválását. 

A mű öt fejezetre oszlik: 

• az első kötet témái: háromszögek, definíciók és tételek 

• a második kötet a síkháromszögekre vonatkozó feladatok gyűjte-
ménye 

• a harmadik kötet a gömb geometriájával foglalkozik 

• a negyedik- és ötödik a gömb trigonometriáját dolgozza fel. 

A műből két dolgot ki kell hogy emeljek: 

• A síkgeometria a háromszögekre vezethető vissza. Ezen elv alap-
ján építjük fel ma is a geometriai tananyagot. 

• A szerző a háromszögek és trigonometria témákat görög és arab 
ismeretek, valamint saját felismerések alapján nagyon jó mód-
szerrel dolgozza fel. 

Itáliai útjáról visszatérve Regiomontanus a bécsi egyetemen tanít. 
Barátja, Vitéz János, aki az esztergomi főpapi méltóságig emelkedett, érse-
ki székhelyére csábítja. Néhány évet itt tölt a neves tudós. A pozsonyi 
egyetemen is tanít. 1468 és 71 között Mátyás király udvarában él, a Corvi-
na-könyvtár görög kéziratait rendezi. Itt írja az Ephemerides című csillagá-
szati művét, amelyet Columbus is felhasznál felfedező útján. 

Érdekességképpen elmondom, hogy tudóstársaihoz hasonlóan 
Regiomontanus asztrológiával is foglalkozott. Magyarországon a legelter-
jedtebb ilyen könyv éppen az övé volt, amelynek címlapján a szerző Ki-
rályhegyi János néven szerepel. 

1471-ben elhagyja hazánkat, és Nürnbergbe költözik. Egyik tanítvá-
nya (Bernhardt Walter) csillagvizsgálót és nyomdát rendez be neki ebben a 

66 



Bajkóné Varga Zsuzsa: Janus Regiomontanus és máig ható munkássága 

gazdag városban. Regiomontanust a műszertechnika, a könyvnyomtatás 
foglalkoztatja ebben az időben. 

1473-ban elkészül az első olyan csillagászati táblázata, mely a Nap 
és a Hold egymáshoz viszonyított helyzetét adja meg. Ez lehetővé teszi a 
földrajzi hosszúság meghatározását az éjszakai hajózásnál. Táblázatokat is 
készít a sinus és tangens értékekre. 

Arkhimedes és Apollonius után elsőként vet fel szélsőérték-
problémát a következő kérdés felvetésével: Egy függőlegesen felfüggesztett 
10 láb hosszú rúd a Föld felszínének melyik pontjából látszik a leghosz-
szabbnak, ha az alsó vége 4 láb magasságban van a talaj fölött? 

Regiomontanus levelezéséből tudjuk, hogy egyenletmegoldásokkal 
és számelméleti kérdésekkel is foglalkozott. Egyenletek megoldásánál erő-
sen építettek ebben a korban a trigonometriára. Regiomontanus újat hozott 
ezen a területen, mert az európai matematikában ő vezette be a gyök-
mennyiség fogalmát. Ezzel jelentős változásokat indított el az algebra tu-
dományában. Az egyenletek megoldását a gyökkifejezések felé terelte. Ő 
fogalmazta meg a gyökmennyiségek műveleti szabályait is. Mindez a mai 
középiskolás anyagnak is része. 

A számelméletben is alkotott újat: felismerte, hogy az ötödik tökéle-
tes szám a 33 550 336. 

Fennmaradt egy csillagsokszögekkel foglalkozó műve is. 
Janus Regiomontanus kora ismert és elismert tudósa volt. Érdemeit 

IV. Sixtus pápa is elismerte, s amikor a naptárreform halaszthatatlanná 
vált, a híres humanistát Rómába hívta segítségül. Tudósunknak az "Urbs"-
ban bekövetkezett hirtelen halála találgatásokra adott okot: tudományos 
féltékenykedésről és mérgezésről suttogtak. Halálának hivatalos oka a pes-
tis volt. Negyven évet élt. 
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