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[A szerkeszt}o megjegyz�ese: Ebben az ��r�asban a jelenlegi | teh�at 2011-ben �erv�enyes | helyes��r�asi szab�alyokat k�ovetj�uk. �Igy m�ar a
c��met is ��gy��rtuk �es a szerz}o csal�adnev�et is hossz�u }o-vel, mivel az 1930-as �evekt}ol m�ar biztosan��gy��rta maga is. �Altal�aban azonban a
tulajdonnevek��r�asm�odj�aban a hagyom�anyosat k�ovetj�uk. A matematika tartalom szempontj�ab�ol nagy szigorral ellen}orizz�uk a szerz}ot,
aki csak tizenh�et-tizennyolc �ev k�or�uli lehetett a k�onyv els}o r�esz�enek ��r�asakor.]
.
Beke Man�o: El}osz�o
Nagy �or�om�omre szolg�alt, hogy �atal bar�atom, legkedvesebb tan��tv�anyaim egyike v�allalkozott arra, hogy ,,Matematikai mu-
lats�agok" c��men oly k�onyvecsk�et szerkesszen, mely hivatva van n�emileg arra, hogy a matematikai probl�em�ak ir�anti �erdekl}od�est
az iskol�aban �es ezen k��v�ul is f�olkeltse, s az olvas�ot n�emely �altal�anosan elterjedt, �es sokszor a k�oz�episkolai tan��t�asanyagba
egy�altal�aban bele nem illeszthet}o matematikai k�erd�esekkel foglalkoztassa.
Ilyen ir�any�u k�onyv m�ar igen sok van; a k�ulf�oldi irodalom legjelesebb ilyen gy}ujtem�enyeit, melyekb}ol a szerz}o anyag�at v�alogatta,
a k�onyvecske v�eg�en felsorolva tal�alhatja az olvas�o; m�eg magyar nyelv}u gy}ujtem�eny is l�etezik; de az ezen munk�acsk�an�al sokkal
elemibb, ink�abb csak a k�ozkelet}u sz�amtani �es geometriai rejtv�enyeket tartalmazza. Ez a k�onyvecske nemcsak ilyen, �altal�anosan
elterjedt, rendszerint els}ofok�u egyenletek �altal megfejthet}o tal�anyokat, mondhatn�ok, n�epszer}u tal�al�os sz�amtani feladatokat
tartalmaz, hanem az eml��tett k�ulf�oldi jelent}osebb m}uvek nyom�an betekint�est ny�ujt a sz�amok csud�as vil�ag�aba: adataival kiss�e
k�ozelebb hozza a nagy sz�amokat felfog�asunk hat�araihoz, bemutatja n�eh�any sz�am �es sz�amsorozat meglep}o szab�alyoss�agait,
�ujabb, nem eg�eszen k�ozismeret}u m�odokat k�oz�ol a sz�amok kital�al�as�anak annyira elterjedt sz�orakoztat�o j�at�ek�ahoz, megismerteti
a mathematika egyik }osr�egi, nem csak j�at�ekszer}u, hanem tudom�anyos szempontb�ol is �erdekes probl�em�aj�at: a k�epeslapokban
�es ifj�us�agi iratokban is sokszor szerepl}o b}uv�os n�egyzeteket, k�oz�ol n�eh�any mathematikai j�at�ekot, melyek k�oz�ott egyesek, mint,
p�eld�aul a 15 t�or�ok �es 15 kereszt�eny, a farkas, a kecske �es a k�aposzta �atsz�all��t�asa, a Josephus �es a bar�atj�anak megmenek�ul�ese stb.
a matematikai irodalom legr�egibb probl�em�ai k�oz�e tartoznak �es m�eg ma is bizonnyal sokaknak igen kedves fejt�or}o gyakorlatul
fognak szolg�alni. M�eg a mathematikai iskolai tananyag szempontj�ab�ol is fontosak azok a fejteget�esek, a melyek mathematikai
hamiss�agok c��men egyes, m�eg tanul�ok k�oz�ott is igen elterjedt hib�as bizony��t�asokra vonatkoznak, megjel�olve minden�utt a
bizony��t�as hib�aj�at. Nem kev�esb�e fontosak a szorosan vett, iskolai anyag kib}ov��t�ese szempontj�ab�ol azok a feladatok, melyek a
s��kidomok sz�etszed�es�et �es �osszerak�as�at t�argyalj�ak, s a melyek a mellett, hogy kedves j�at�ekul szolg�alhatnak, egy�uttal az egyenl}o
ter�ulet}u idomok �osszef�ugg�es�ebe is m�elyebb betekint�est ny�ujtanak.
A m}uvecske tartalm�anak eme r�ovid jellemz�ese ut�an f�olvethet}o az a k�erd�es, hogy sz�uks�eges-e �es hasznos-e ilyen k�onyvecske?
V�elem�eny�unk szerint sz�uks�eges, hogy a szorosan vett iskolai mathematikai tan��t�asanyagon k��v�ul is foglalkozz�ek a matematika
ir�ant n�emi �erdekl}od�est tanus��t�o olvas�o ilyen sz�amtani �es geometriai vonatkoz�as�u k�erd�esekkel.
De nem is mesters�egesen teremtett sz�uks�egletr}ol van sz�o. Az ilyen ir�any�u probl�em�ak ir�anti �erdekl}od�es a m}uvelt k�or�okben, s}ot,
mik�ent a sz�amtani vonatkoz�as�u n�epies tal�al�os mes�ek nagy sz�ama �es k�ul�on�osen a magyar sz�amtani feladatok lelem�enyess�ege
mutatja, m�eg a n�epben is megvan. Hiszen alig akadunk olyan t�arsas�agra, a hol ilyen matematikai rejtv�enyek ne szerepeln�enek.
Egyes szellemes tal�al�os k�erd�esek b�amulatos gyorsas�aggal j�arj�ak be az eg�esz orsz�agot, s}ot az eg�esz m}uvelt vil�agot. K�oz�episkolai
m}uk�od�esem alatt t�obbsz�or iparkodtam a mulats�agos k�erd�esek gy}ujtem�eny�et a tanul�ok gy}ujt�ese r�ev�en n�ovelni �es mindannyiszor
meggy}oz}odtem arr�ol, hogy az oszt�aly nagy r�esze igen �el�enken foglalkozik ilyen matematikai mulats�agos k�erd�esekkel. Megvan
lehat a term�eszetes �erdekl}od�es ilyen probl�em�ak ir�ant �es ennek kiel�eg��t�es�et c�eloz�o m}uvecsk�et sz�uks�egesnek kell mondanunk.
A m�asodik k�erd�esre m�eg k�onnyebben v�alaszolhatunk. Hiszen minden term�eszetes szellemi ig�eny kiel�eg��t�es�ere szolg�al�o k�onyvet
hasznosnak kell tekinten�unk. De mi az ilyen k�onyvt}ol, mely az iskolai tananyag k�or�en k��v�ul es}o, azt sok tekintetben
kieg�esz��t}o, �erdekes k�erd�esekkel foglalkozik, melyek k�oz�ott igen sok m�ely jelent}os�eg}u, m�eg tudom�anyos szempontb�ol is nevezetes
valamely l�ang�esz �eles el}orel�at�as�ab�ol ered}o szab�alyoss�agok foglaltatnak: azt is v�arhatjuk, hogy tal�an akad olyan olvas�o, a kit
ellen�allhatatlan er}ovel vonz a sz�amok var�azsa a mathematika b}uv�os vil�ag�aba. Ezen �erdekes t�unem�enyeknek a mathematika
t�ort�enet�enek tanus�aga szerint m�ar eddig is megvolt az �udv�os hat�asuk a mathematikai tudom�anyok fejl}od�es�ere.
Rem�elj�uk, hogy e k�onyvecske | ha csak par�anyi m�ert�ekben is | hozz�aj�arul ahhoz, hogy a mathematikai tudm�anyokkal n�alunk
t�obben �es sz��vesebben foglalkozzanak; m�ar pedig: ,,artem geometriae discere atque exercere publice interest" (Cod. Justin.
IX. k. 18. c. 2.)
.
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Nagy sz�amok
Az ��r�asm�od, mellyel a legnagyobb sz�amokat is igen r�oviden le��rhatjuk, hozz�aszoktatta a matematik�aval foglalkoz�o k�onz�ons�eget
is a nagy sz�amokhoz. De, minthogy ez az ��r�asm�od nem tesz nagy k�ul�onbs�eget a sz�amok k�ozt (hiszen egy 0 hozz�a��r�as�aval
megt��zszerezhetj�uk, kett}ovel megsz�azszorozhatjuk a sz�amot), ez�ert, b�ar k�onnyen le��rjuk }oket, b�armily nagyok is, megk�ul�onb�oztetni
�es elk�epzelni }oket nem tudjuk. A laikus tal�an m�ar a milli�ot �es a billi�ot sem k�ul�onb�ozteti meg k�epzelet�eben. Pedig hogy mekkora
e sz�amok k�ozt a k�ul�onbs�eg, azt el�egg�e mutatja, hogy egy milli�o m�asodperc eltelt�ehez 12 napra sincs sz�uks�eg, m��g egy billi�o
m�asodperc 33333 �ev alatt telik el. [A szerkeszt}o megjegyz�ese: Itt a szerz}o | vagy a nyomd�asz | kis hib�at v�etett, ugyanis a
jelenleg haszn�alatos Gergely-f�ele napt�ar szerint 400 esztend}onk�ent 400 � 365+ 99 = 146 099 nap van, ��gy egy billi�o m�asodperc m�ar
a 31689 �ev el}ott elfogy.]
Azt sem igen hinn�e el az ember, hogy Krisztus sz�ulet�ese �ota tavaly m�ult el az els}o ezer milli�o (milli�ard) perc. [A szerkeszt}o
megjegyz�ese: Ezeket a sorokat 1902-ben vagy 1903-ban��rta le szerz}o. Ismeretes, hogy a J�uli�anusz-napt�ar szerint n�egy esztend}onk�ent
3�365+366 = 1461 nap telik el, ami az 1600-as esztend}o utols�o napj�aig 400�1461 = 584; 400 napot jelent. Tudni kell azonban, hogy
a Gergely-napt�ar bevezet�esekor ebb}ol 10 napot elvettek, �es elvettek tov�abb�a el}ozetesen egy-egy napot a tizenhetedik, a tizennyolcadik
�es a tizenkilencedik sz�azadokb�ol is (1700.02.29, 1800.02.29, 1900.02.29). V�eg�ul az 1900-as esztend}o utols�o napj�anak sorsz�ama:
(1900=4) � 1461 � 13 = 693; 962. Percekben: 693; 962 � 24 � 60 = 999; 305; 280. Hi�anyzik teh�at 694; 720 perc, ami 482�es f�el nap.
Napjainkra azonban kider��tett�ek, hogy N�az�areti J�ezus id}osz�am��t�asunk kezdete el}ott 5-ben vagy 6-ban (esetleg 7-ben) sz�ulethetett
(nem decemberben, hanem ink�abb koratavasszal), hiszen p�eld�aul m�ar Nagy Her�odes is halott volt az id}osz�am��t�asunk el}otti negyedik
esztend}o h�usv�etj�an, mert a feljegyz�esek szerint azon k�et telihold k�oz�otti h�onapban halt meg, ami egy holdfogyatkoz�asnak illetve az
az�evi zsid�o h�usv�etnak a teliholdja. Nagy Her�odes hal�al�anak k�or�ulm�enyeit egy�ebk�ent �eppen a Beke-f�ele el}osz�oban is eml��tett Fl�aviusz
J�ozsef (ismertebben: Josephus Flavius) zsid�o{r�omai t�ort�enet��r�ot�ol tudjuk.]
A nagy sz�amokban val�o t�eved�esnek oka az, hogy az ipar, kereskedelem sat�obbi nagyon ritk�an haszn�al 8-jegy}un�el nagyobb
sz�amokat, �es csak a matematikai, a �zikai �es k�ul�on�osen az asztron�omiai tudom�any szorul enn�el nagyobb sz�amokra.
De hogy a mindennapi �eletben is gyakran juthatunk elk�epzelhetetlen nagy sz�amokhoz, azt igazolni fogj�ak a k�ovetkez}o p�eld�ak.
32 k�artya 3 szem�ely k�oz�ott

2; 753 billi�o 294; 408 milli�o 204; 640

f�elek�epp oszthat�o sz�et �ugy, hogy tundiillik 3 szem�ely 10{10 k�arty�at kap, kett}ot pedig k�ul�on tesz�unk. [A szerkeszt}o megjegyz�ese:
R�eszletezz�unk egy m�odszert, ahogy a szerz}o sz�amolhatott: A 2 k�ul�on lap 32 � 31=2 = 496 m�odon rakhat�o k�ul�on. M�armost 30
k�arty�ab�ol 10 darab

30 � 29 � 28 � 27 � 26 � 25 � 24 � 23 � 22 � 21
10 � 9 � 8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 = 30; 045; 015

m�odon v�alaszthat�o ki, �es a marad�ek 20 k�arty�ab�ol 10 darab

20 � 19 � 18 � 17 � 16 � 15 � 14 � 13 � 12 � 11
10 � 9 � 8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 = 184; 756

m�odon. Mindazon�altal
496 � 30; 045; 015 � 184; 756 = 2; 753; 294; 408; 504 ; 640

adja a v�egeredm�enyt.] Az 52 lapos (whist-) k�artya n�egy szem�ely k�ozt m�ar

53; 644; 737; 765; 488; 792; 839; 237; 440; 000

f�elek�epp oszthat�o sz�et.[A szerkeszt}o megjegyz�ese: Most is r�eszletezz�uk a sz�am��t�asokat. Az els}o 13 lap kiv�alaszt�as�anak

52 � 51 � 50 � 49 � 48 � 47 � 46 � 45 � 44 � 43 � 42 � 41 � 40
13 � 12 � 11 � 10 � 9 � 8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 = 635; 013; 559; 600

m�odja van. A k�ovetkez}o 13 lap kigy}ujt�es�enek

39 � 38 � 37 � 36 � 35 � 34 � 33 � 32 � 31 � 30 � 29 � 28 � 27
13 � 12 � 11 � 10 � 9 � 8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 = 8; 122; 425; 444

darab lehet}os�ege. A harmadik k�ezbe

26 � 25 � 24 � 23 � 22 � 21 � 20 � 19 � 18 � 17 � 16 � 15 � 14
13 � 12 � 11 � 10 � 9 � 8 � 7 � 6 � 5 � 4 � 3 � 2 = 10; 400; 600

m�odon ker�ulhetnek a k�arty�ak. M�armost

635; 013; 559 ; 000 � 8; 22 ; 25; 444 � 10; 400; 600 = 53; 644; 737; 765; 488; 792; 839; 237; 440; 000

adja a v�egeredm�enyt.] N�emik�epp meggy}oz}odhet�unk e sz�am nagys�ag�ar�ol, ha megjegyezz�uk, hogy, ha a f�old eg�esz fel�ulet�en
s}ur}un egym�as mellett egy n�egyzetm�eter fel�ulet}u asztalokn�al whistet j�atszan�anak, 5 percenk�ent egy j�at�ekot, akkor is t�obb mint



ezermilli�o �evre volna sz�uks�eg, hogy az �osszes lehet}o m�odon sz�etoszthass�ak az 52 k�arty�at. [A szerkeszt}o megjegyz�ese: Mint
ismeretes, az egyenl��t}o hossza 4 � 107 m�eter. Ebb}ol megkapjuk a f�oldgoly�o felsz��n�et n�egyzetm�eterekben:

4

�
4 � 107
2�

�2
� 1: 62 � 1014

Egy nap 24 �or�aj�aban az 5 perc 24 � 12 = 288-szor van meg, teh�at a Gergely-napt�ar szerinti 400 �eves ciklusokban �osszesen

(400 � 365 + 97) � 288 = 42; 075; 936

alkalommal. M�armost
4:2 � 107 � 1: 62 � 1014

400
� 1: 7 � 1019

�es
5:36 � 1028
1: 7 � 1019 � 3: 15 � 10

9

Teh�at nemhogy egymilli�ard, hanem m�eg h�arommilli�ard �ev sem volna el�eg!]
M�as ismeretes p�elda a k�ovetkez}o: Shehram, a sakkj�at�ek �all��t�olagos feltal�al�oja jutalmul annyi b�uzaszemet k��v�ant kir�aly�at�ol,
amennyi �osszeker�ul a sakkt�abl�an, ha ennek els}o mezej�ere 1 szemet tesz �es minden k�ovetkez}ore k�etszer annyit, mint az el}obbire.
Az ��gy �osszeker�ul}u magok sz�ama (264 � 1) nagyobb 18 trilli�on�al �es ennyi maggal a f�old eg�esz fel�ulet�et csaknem 1 cm magas
r�eteggel lehetne bevonni. [A szerkeszt}o megjegyz�ese: Eg�eszen pontosan 18; 446; 744; 073; 709; 551; 615 b�uzaszemr}ol van sz�o.
Teh�at f�old�unk felsz��n�enek minden n�egyzetm�eter�ere k�or�ulbel�ul

1:84 � 1019
1: 62 � 1014 � 114; 000

b�uzaszem jut, azaz majdnem tucatnyi mag n�egyzetcentim�eterenk�ent. M�eg szerencse, hogy nem kell a b�uzaszemeket g�ul�aba rakni,
mint ahogy az �agy�ugoly�okat szok�as, hiszen alap�el�en n b�uzaszemet sz�amolva a g�ul�aban

n2 + (n� 1)2 + (n� 2)2 + � � �+ 22 + 12 = n(n+ 1)(2n+ 1)

6

darab mag f�er el, �es ��gy 3:8 milli�onal t�obb r�eteget kell egym�asra rakni. Mondjuk 2 millim�eter r�etegvastags�agot sz�amolva majdnem
8000 m�eteres hegy �ep�ul.]
...
[folyt. k�ov.]
.
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