Szangaku
Szangaku, a japán matematika kincsei
A régi Japán matematikai eredményei többnyire még az
egyetemes matematikatörténetben járatosak számára is
ismeretlenek nálunk, Magyarországon. A tudományegyetemek
matematikatörténeti kurzusain a középkori kelet matematikai
mûveltségérõl, így az arabokról, Indiáról vagy Kínáról
sokmindent tanulhatnak a hallgatók. Japánnal kapcsolatosan
azonban legfeljebb csak a szorobán nevû golyós
számolóeszközt szokták megemlíteni. Valószínûleg még
mûvelt matematikusokat is zavarba ejthetnénk, ha
megkérnénk, hogy ugyan nevezzenek meg mondjuk egy XIX.
századi japán matematikust. Közrejátszik ebben természetesen
az is, hogy sajnos a hazai könyvpiacon nagyon ritkán találunk
olyan könyveket, amelyekben legalább egy-két mondat
szerepelne a Japán matematika kezdeteirõl. Az angol nyelvû
szakirodalomban azért jobb a helyzet. Már a múlt század
elején is jelentek meg olyan kötetek, amelyekben részletesen
olvashatunk a régi japán matematika, a vazan kincseirõl.
Írásomban most csak az ún. szangaku problémákat tárgyalom.

Matematikai elmélkedések szentélyekben

2. ábra. Egy szép fatábla Ivate prefektúrából
A táblákon rendszerint csak a problémák megfogalmazása
egy-egy ábrával illusztrálva szerepelt, bizonyítás nélkül (3.
ábra). A szentélybe bevonuló hívõt így matematikai
elmélkedésekre bíztatták a különös gonddal kiválogatott
problémák. Akinek van érzéke matematikai feladatokban
gyönyörködni az érzi, hogy ezek a problémák nem csak
egyszerûen geometriai feladatok, hanem azok közül is
olyanok, amelyek további kérdéseket tesznek fel az azzal
foglalkozóknak. Elõfordul így, hogy egy-egy problémát tovább
gondolva akár a mai matematika számára is eddig megoldatlan
feladattal találkozhatunk.

Szangaku japánul matematikai fatáblát jelent. Javarészük az
Edo-korszakban készült, eredeti rendeltetésük még nem
egyértelmûen világos a kutatók elõtt. Buddhista templomokban
és sintoista szentélyekben találhatók Japán-szerte, általában a
tetõnél kerültek felfüggesztésre (1. ábra).

3. ábra. Matematikai elmélkedések Ehime prefektúrában
Például az a feladat, hogy helyezzünk el adott számú azonos
sugarú kört egy négyzetben úgy, hogy azok ne fedjék egymást,
sugaruk viszont maximális legyen, rokon több szangaku
problémával. Nagy körszámra való megoldása az elõbbi
feladatnak a mai napig ismeretlen.

1. ábra. Egy szangaku Kanagava prefektúrából

A szangakuk tanulmányozása igazi gyönyörûséget szerez a
geometriát kedvelõknek. A fatáblák közül számos olyan van
amely esztétikailag is rendkívül tetszetõs az igényesen
elkészített színes geometriai ábráknak köszönhetõen (2. ábra).

4. ábra. Aránykeresés körök sugarai között
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Szangaku
Egy japán matematikatanáré, Hidetosi
Fukagawaé az érdem, hogy a táblákon található feladatokat gyûjteményes
kötetben is olvashatja
a nagyközönség. Fukagava bejárta Japánt, hogy összegyûjtse a múlt ezen
emlékeit és Daniel
Pedoeval közösen
1989-ben közre is adtak sok sangaku feladatot tematikusan
csoportosítva õket. Tudomásom szerint magyar
matematikusként Tarnai Tibor (BME, Budapest) és Ruttkay
Zsófia (CWI, Amszterdam) írtak cikkeket még a
szangakukról.
A mellékelt bibliográfiában néhány Magyarországon is
elérhetõ szakmunkát gyûjtöttem össze a részletekrõl az
érdeklõdõ olvasó számára.
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Ez a 450 centi hosszú, 150 centi magas tábla a Jamagata prefektúrában található Haguro szentélyben függött. Az 1823-ban
készült tábla 11 feladványt tartalmaz. Sokan Japán legszebb színes szangaku táblájának tartják.
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