A Szorszámtan egyszersmind előkészületek a fellengős mértanra1 című magyar nyelvű
könyvében a hatványozással, a logaritmussal és annak alkalmazásaival foglalkozik. Kerekes
szerint erre a gazdasági fejlődés, a pénzügyi számolások miatt lett rá szükség.
A szorszám szó jelentése logaritmus, de a két kifejezést váltogatva használja. Megmondja,
hogy mire jó a logaritmus: nagy számokkal végzett műveletek eredményeinek kiszámítására,
kamatos kamat meghatározására, diszkont számítások elvégzésére, az éves járandóságok
(annuitás) kiszámítására és egyéb pénzügyi számítások megkönnyítésére.
A könyv két részből áll. Az első rész az alsóbb szorszámtan, a második rész a felsőbb
szorszámtan. Az első rész lényegében ma középiskolai tananyag.
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A fellengős mértan jelentése: felsőbb matematika, azaz analízis.

Bevezetés
Tartalmazza a hatványozás fogalmát pozitív egész, a 0, negatív egész és a tört kitevő esetére,
tárgyalja a hatványozás azonosságait, a gyök és a törtkitevő kapcsolatát.2 Nagyon sok példával
világítja meg a szabályokat. Nyelvezetében sok helyen régies, a kor szavait használja, pl.
gyökér (gyök), hatványjel. De világosan megmondja, hogy a logaritmus hatványkitevő, így ő
ezekkel az ún. hatványjelekkel számol. Példákon keresztül érthetően, nagyon részletesen és
logikusan magyaráz.

I. szakasz
A szorszámokról általánosan
Megindokolja, hogy a logaritmust miért nevezi szorszámnak. „A logaritmusok nem egyebek
hatványjeleknél”, vagyis megmutatja, hogy a hatványozásnál egy mennyiséget hányszor
szoroztunk meg önmagával. Ma hatványkitevőnek nevezzük, azaz tükörfordításban használjuk
a latin exponens potentia kifejezést. Foglalkozik az irracionális szám fogalmával. Megállapítja,
hogy „ezen fogalmat még a legjobb mértani (matematikai) könyveinkben is homály környékezi:
kénytelen vagyok itt egy kis kitérést tenni.”
Felteszi a kérdést: „Mi lesz √2 ? ”
„Felelet: ennek olyan számnak kell lennie, mely kétszer írva, mint szorzó a szorzat = 2 legyen,
látnivaló, hogy 1-nél nagyobb, de 2-nél kisebb fog lenni, mivel 1 x 1 = 1, még kisebb, 2 x 2= 4
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Erre a kérdésre a Négyes Kistükör tárgyalása során vissza fogunk térni.

pedig már nagyobb, mint 2. Vagyis egy olyan szám lesz, ami mely egynél nagyobb, de 2-nél
kisebb, és nem lehet áltört.”
Megmutatja, hogy √2 irracionális és kétoldali közelítéssel (oroszlánfogás) tízmilliomod
pontosságig meghatározza az értékét.
Geometriai értelmezést is ad, Pitagorász tételét alkalmazza az egység befogójú egyenlő szárú
derékszögű háromszögre. „De itt talán azt mondja valaki, hogy lám a tértan (geometria) mégis
láthatólag, és szinte kézzel foghatólag előnkbe állítja a 2-nek 2-edik gyökét. Vagyis ha a befogók
egyenlők és hosszúk egy, akkor az átfogó hossza √2.”

II. szakasz
A közönséges, vagyis Briggs-féle szorszámokról
Először egy rövid történeti áttekintést ad a logaritmus első feltalálóiról: Napier (1614), Jost
Bürgi (1620), majd rátér a Briggs-féle 10-es alapú logaritmusra.
Kerekes két logaritmustáblázatot ajánl az olvasónak.
•
•

Babbage: A természetes számok logaritmusai 1-108000 (1834)
Véga: Logaritmisch-trigonometrisches Handbuch. Ez utóbbi annyival több, hogy
tartalmazza a szögfüggvények logaritmusait is.

Megmagyarázza Véga táblázatát és bemutatja részletes használatát. Tárgyalja a logaritmus
kikeresését és visszakeresését.
Felveti a kérdést: Negatív számoknak lehet-e logaritmusa?

Megjegyzés
A 21. században a zsebszámológép helyettesíti a logaritmustáblázattal való számolást, ma már
nem számolnak logaritmustáblázat segítségével a diákok. Másrészt fel sem vetődik a
középiskolában, hogy negatív számokra is lehet értelmezni a logaritmust. Sőt az sem, hogy
törtkitevőjű gyökvonást is értelmezhetünk.
III. szakasz
Gyakorlatok a közönséges szorszámvetésben
Ebben a részben a logaritmus alkalmazásaival, pénzügyi kérdésekkel foglalkozik, pl. a tőkével
és kamattal kapcsolatos számításokkal, olyanokkal, hogy kamatláb, meghatározása, a tőke
gyümölcsözésének ideje, a tőke értékének növekedése ez alatt az idő alatt.
„37. kérdés: Ha valaki 1000 Ft-ot vett fel 100-tól 6-os kamatra, és 10 esztendeig semmi
kamatot sem fizetett, ekkor micsoda summát tartozik fizetni hitelezőjének, ha a kamatok minden
év végén tőkésítettnek? (98. oldal)”
Nagyon alaposan és módszeresen, szinte minden kamattal kapcsolatos gyakorlati feladattípust
kidolgoz.
A 42. §-ban népességszámlálási problémákkal foglalkozik.
„A Pesti Hírlap 1842-ben, Januárius 9-én a 22. lapon ezt írta: Az utolsó 40 év alatt NagyBritanniának népessége (Anglia, Skócia, Wales, és a kis sziget) 10472048-ról 18664761-re
hágott.”
Az újságszöveg alapján tesz fel kérdéseket:
•
•

Hány százalékos volt a népesség növekedése?
Mennyire fog szaporodni a népesség 1842-től 1882-ig, ha a szaporodás úgy megy, mint
eddig?

Tárgyalta a nyugdíj kérdését, a járadékszámítást, az évi járandóságot, az adósságot és annak
törlesztését, a diszkontálást.
Végül táblázatban foglalta össze a tárgyalt eseteket (126-127-128. oldal).

Második rész: Felsőbb szorszámtan
I. szakasz
A természetes szorszámokra vezető törvényekről
Itt tulajdonképpen algebrai kifejezésekkel végzett műveleteket tárgyal, két tagnak két taggal
való szorzását, kéttagú kifejezés négyzetét, köbét, negyedik hatványát, általánosan a binomiális
tételt, az (a+ b)n -t, ha n pozitív egész A levezetést kombinatorikai eszközökkel csinálja meg
(140-141. oldal).

A Pascal-háromszöget más formában adja meg, mint ahogy azt ma használjuk (151.oldal).

Ez a tárgyalásmód számomra azért is érdekes, mert Rédei László akadémikus mezőtúri
tanárként 1933-ban a Protestáns Tanügyi Szemlében megjelent cikkeiben3 ilyen tárgyalásmódot
javasolt.
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Tárgyalja a binomiális tételt törtkitevőre és negatív kitevőre: (𝑎 + 𝑏)3 , (𝑎 + 𝑏) 3 ,(𝑎 + 𝑏) 𝑛 ,
(𝑎 + 𝑏)−𝑛 , (1 + 𝑥 𝑛 ). A törtkitevős hatvány ma nem tartozik bele a középiskolai tananyagba.
II. szakasz
Foglalkozik 𝑒 𝑥 sorba fejtésével, e meghatározásával, a természetes logaritmussal. Ma ez sem
középiskolai tananyag.
III. szakasz
Átszámításokat és segédtáblázatokat tartalmaz a természetes alapú logaritmusok kiszámítására.

Rédei László: A mennyiségtan középiskolai tanítása, A készülő új református középiskolai tanterv készülő
részéhez, Protestáns Tanügyi Szemle VII. (1933) 10-16, 32-33.
3

