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1436. június 6-án az alsó-frankóniai (bajor) Königs-
berg város melletti Unfinden nevû kis falu német
nyelvû molnárának fia született. Így lett a neve kö-
nigsbergi Johannes Müller, amit késõbb Regiomonta-
nusra latinosítottak, mi meg magyarul Királyhegyi
Jánosként emlegethetnénk.

11 évesen Lipcsében kezdett matematikát és csil-
lagászatot tanulni, majd ezt a bécsi egyetemen Georg
Peuerbachnál folytatta. 1452-ben elsõ fokú minõsí-
tést szerzett, 1457-ben 21 éves korában már magisz-
terként elõadásokat is tartott. Bécsbõl Bessarion ni-
kaiai bíborossal 1461 végén Itáliába utazott, akitõl
ott görög kéziratokat kapott ajándékba, s így becses
könyvek birtokában tanult görögül. 1464-ben Pá-
duában elõadást is tartott Alfraganus munkásságá-
ról. Az akkori csillagászat alapjának, Ptolemaiosz
kézikönyvének latin nyelvre fordítása és a kör négy-
szögesítésére vonatkozó vizsgálatai kapcsán sok
humanista kortársával került közeli kapcsolatba.
Ptolemaiosz-fordítását több alkalommal is kiadták,
Kopernikusz és Galilei ezeket tankönyvként hasz-
nálta. A bolygók megfigyelésébõl megállapította,
hogy az a világkép, amely az ókorból fennmaradt,
nem felel meg a valóságnak.

Ebben az idõben Janus Pannonius (1434–1472)
Itáliában Mátyás király, illetve Vitéz János (1400 k. –
1472; csillagászattal is foglalkozó humanista tudós,
1445–1465 között nagyváradi püspök, 1465–1472
közt esztergomi érsek és hercegprímás) megbízásá-
ból keresett professzorokat a Pozsonyban alapítan-
dó Academia Istropolitana számára. Janus Panno-
nius hívására Ilkus Márton és Regiomontanus 1467-
ben elfogadták a meghívást. (Ilkus eredeti nevén
Marcin Bylica z Olkusza, 1433-ban született Len-
gyelországban 1463-ban csillagászatot tanított a pá-
duai egyetemen, 1468-ban görzi fõesperes és zágrá-
bi kanonok lett, 1472-ben Budán plébános, s a teo-
lógia, valamint „a tudományok tanára”, királyi aszt-
rológus. 1480-ban a budai dominikánus kolostorban
tanított Ilkus és itt dolgozott Hans Dorn, a neves
mûszerkészítõ mester is. Mátyás halála után II. Ulász-
ló fogadta szolgálatába Ilkus Mártont, s a tudós egé-
szen haláláig, 1493-ig Magyarországon tartózkodott.
Ilkus, vagy maga a király által a krakkói egyetemnek
ajándékozott mûszerek (a Dorn-féle 1480. évi égi

glóbusz, az 1486-os asztrolábium, a ma már nem
egészen teljes torquetum, a Bécsben ismeretes nap-
óra és deklinációs iránytû meg egyebek) eredete is
Regiomontanusra vezethetõ vissza.)

Regiomontanus a középkori hét szabad mûvészet
legmagasabb fokát, a quadrivium tantárgyait (szám-
tan, mértan, csillagászat és zeneelmélet) tanította a II.
Pál pápa engedélyével Academia Istropolitana néven
1467. július 20-án megnyitott pozsonyi egyetemen.
Amikor ideérkezett, megbízták horoszkópok kiszámí-
tására és magyarázatára való pontos csillagászati táb-
lázatok készítésével is, amivel hamarosan végzett. Ezt
a Tabulae directionum címû mûvét már 1467-ben
Vitéz Jánosnak ajánlotta. A Tabula primi mobilist
Mátyás királynak ajánlotta, akárcsak a Regula Ptole-
maeirõl írt mûvét.

E munkák gerincét tizenhat táblázat alkotja, ame-
lyek a horoszkópok felállításával kapcsolatosan a
bolygók mozgásának, együttállásainak pontos megha-
tározását teszik lehetõvé. Összesen több mint harminc
csillagászati alapfeladat megoldását mutatják be a
táblázatok használati ismertetõi (például a zodiáku-
son levõ vagy bármely más helyzetû bolygó vagy csil-
lag deklinációjának és rektaszcenziójának kiszámítása
stb.). E táblázatok nemcsak tömérdek aprólékos szá-
mítás elvégzését igényelték, hanem ezeket megelõ-
zõen komoly elméleti megalapozásra is szükség volt,
azaz Regiomontanus a korabeli térmértani ismerete-
ket érdemben bõvítette új tudományos tételekkel és
módszerekkel. A táblázatok – megalapozottságuk
miatt – már nem a középkori tudomány folytatásai,
hanem egy új tudomány alapjai, sõt alapos körüljárá-
sai. Mai szóhasználattal a különbözõ égi koordináta-
rendszerek közti átszámításokat, illetve a derékszögû
gömbháromszögek oldalainak és szögeinek kiszámí-
tását teszik lehetõvé a képletek részletes ismertetései
nélkül. A táblázatok használati útmutatói, a horoszkó-
pok készítését segítõ példák nagy pedagógiai gond-
dal vannak összeállítva. Sorrendjük megfelel az egy-
mást követõ, egyre nehezedõ feladatok sorrendjének.
A feladatok elején szinte szájbarágós alapossággal
ismerteti, mi az eljárás, ha a keresett érték nincs meg
pontosan a táblázatban, vagyis az interpolálást is ta-
nítja. Valamennyi példánál is lépésenként magyaráz-
za, hogy azt hogyan kell általánosságban, utána pedig
numerikusan is megoldani.

Negatív és törtszámok a táblázatokban nincsenek.
Ezek elkerülésére a szinuszt egy 60 000 egységû suga-
rú körben méri az ókori hagyományok szellemében
és a 60-as számrendszert használva, így a sin 90°-nak
60 000-et megfeleltetve. Az értékek szögpercenként
négy, nagyobb szögekre öt számjeggyel vannak meg-
adva. (Regiomontanus készített olyan szinusztáblát is,
ahol már 10-es alapú számrendszert használva a sin
90°-nak 100 000 felel meg. Ezt az elsõ, modern szi-
nusztáblázatot is Mátyás király udvarában, Budán,
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1468-ban készítette.) A táblá-

1. ábra. Regiomontanus egyetemes óratáblájának korabeli, nyomtatott változata.

zatok között van a Tabula
foecunda is, egy tangenstáb-
lázat, amellyel itt találkozunk
elõször Európában. A tan-
genstáblázatban fokonkénti, 5
jegyû értékek vannak, tg 45°-
nak 100 000 felel meg, a szö-
gek növekedésével már hétje-
gyû a táblázat.

1469-ben a torquetumról, a
bolygók megfigyelésére hasz-
nálható mûszerrõl szóló mû-
vét ugyancsak az érseknek
ajánlotta. Regiomontanus kéz-
iratai feltehetõen Mátyás ki-
rály udvarának olasz mûvé-
szei által másolt szép kialakí-
tású díszes mûvek nyomán
készültek.

Regiomontanus Magyaror-
szágról 1471-ben Nürnbergbe
költözött, csillagvizsgálót épí-
tett, ahol hosszú megfigyelés-
sorozattal akarta megvetni a
bolygóelmélet reformjának
alapjait. Ez az elsõ olyan meg-
figyeléssorozat Európában,
amely az adatgyûjtési körül-
mények (például az idõjárás)
gondos tekintetbevétele miatt
pontosságával kitûnik. Emel-
lett saját nyomdát alapított,
hogy kiadja a legfontosabb
ókori és újabb matematikai és
csillagászati mûveket, így sa-
ját mûveit is. Ezek közül külö-
nös nevezetességre és becsre
tettek szert a Nap és Hold
1475–1531 évekre vonatkozó
adatainak könyvei az Alma-
nachok és az Ephemerides címû táblázatai, amelyek
az 1475–1506-os évek egyéb csillagászati alapadatait
ismertették. E könyveket Kolumbusz és Amerigo Ves-
pucci is használta tengeri útjai során. Nevezetes nap-
óráját, az Egyetemes óratáblát kifejezetten az utazók
igényei szerint készítette. Kalendáriuma függeléke-
ként ezt Quadratum horarium generale néven (1.
ábra ) nyomtatásban is közreadta, és ismertette továb-
bi néhány mûszerének nyomtatott, papíralapú válto-
zatával együtt.

Regiomontanust 1475-ben Rómába rendelte IV.
Sixtus pápa naptárreformja megalapoztatása érdeké-
ben, ám Regiomontanus 1476. július 6-án, alig 40 éve-
sen meghalt Rómában, valószínûleg az akkoriban ott
pusztító pestisben, de ismervén a kor szokásait, akár
riválisainak is „köszönhetõen”.

Regiomontanus számtalan más matematikai jellegû
feladattal is foglalkozott. Vizsgálódott a diofantoszi
egyenletek körében, foglalkoztatták Eukleidész geo-

metriájának algebrai lehetõségei, elemezte a Hold
pályáját. Megfigyelte az 1472. évi üstököst és elsõ-
ként kísérelte meg kiszámítani annak távolságát és
nagyságát.

Regiomontanus Egyetemes óratábla néven ismert,
körülbelül 7 ×12 cm-es rézlemezbe gravírozott nap-
óráját új, szokatlan elvre alapozta. A korábbi napórák
a Nap irányszögét mérték alapadatként a helyi idõ
meghatározásához. A napórák szerkezeti formáját a
használati hely földrajzi szélességéhez kellett illeszte-
ni, azaz a napórák csak ott mûködtek pontosan, aho-
vá szánták azokat. Utazók számára vagy más szerke-
zetû, vagy más elvû órák kellenek. Regiomontanus a
Nap magassági szögének mérésére alapozta napórá-
ját. Szerkezete és ennek mûködési elve lehetõvé tette,
hogy a földrajzi hely, meg a napi dátum ismeretében
a helyi idõ meghatározásához szükséges összefüggé-
seket viszonylag egyszerûen figyelembe lehessen
venni, azokkal való konkrét számolások nélkül. A
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meglehetõsen összetett feladat megoldására zseniáli-

2. ábra. A gravírozott változat skálaszerkezete és mûködési magyarázata.
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san kigondolt módszerét és ennek eszközét mai fogal-
maink szerint az elsõ analóg, síkgeometrikus célszá-
mítógépként, vagy pontosabban egy négyváltozós
képlet nomogramjával egybeépített szögmérõként
tisztelhetjük.

A számítóábra több részre tagolt vonalhálózataihoz
és skálaosztásaikhoz egy szellemes kialakítású irány-
zékos szögmérõ és egy többcsuklós, beállítható hely-
zetû karrendszer, meg ennek végére szerelt függõón
tartozik, aminek zsinórján mozgatható-rögzíthetõ jel-
zõgyöngy van. Mindezt a nevezetesebb európai váro-
sok földrajzi szélességét tartalmazó táblázat egészít ki.
És természetesen a mûszer használatának ismerete. A
nomogram mûködését a skálahálózat felépítését
szemléltetõ 2. ábra nyomán ismerhetjük meg.

A szerkezet alkalmazásakor a városok feliratai alap-
ján (vagy egyéb módon) határozzuk meg a használati
hely földrajzi szélességét, majd a tetszõleges helyzet-
ben tartott tábla (alaphelyzetében függõleges) OM
tengelyének skálaosztásaihoz igazodva ennek megfe-
lelõ helyre állítsuk a csuklós kar csúcspontját, a zsinór
rögzítési pontját.

Ismervén a mérés napjának dátumát, keressük meg
a szerkezet felsõ részén lévõ (vízszintes) naptárskála
(zodiákus) megfelelõ osztáspontját és kövessük az
ennek megfelelõ helyrõl lefelé haladó osztásvonalat,
amíg az el nem éri az elõbb beállított csuklós kar
csúcspontjából induló vízszintes skálavonalat. Helyez-

zük át a kar csúcspontját az
ennek a metszéspontnak meg-
felelõ helyre, és rögzítsük ide.
Ekkor a függõón zsinórja a
tábla koordináta-rendszerében
a ϕ földrajzi szélességnek és a
Nap éppen idõszerû δ dekli-
nációjának megfelelõ pontból
indulva lenghetne.

Keressük meg a (még min-
dig tetszõleges helyzetben
tartott) szerkezet oldalsó ré-
szén lévõ másik (függõleges)
naptárskálán is a mérés dátu-
mának megfelelõ skálavonali
pontot, majd az innen befelé
induló skálavonalnak az S
ponthoz tartozó, 12 óra jelzésû
(függõleges) idõvonallal való,
R -rel jelölt metszéspontját.

Állítsuk a tábla síkját olyan
függõleges helyzetbe, hogy a
függõón zsinórja közvetlenül a
tábla elõtt, de szabadon lóg-
jon, és illeszkedjen az elõbb
kijelölt R pontra is. Ilyen hely-
zetben csúsztassuk a függõón
zsinórján lévõ jelölõgyöngyöt
az R ponthoz. Ne engedjük a
zsinóron rögzített helyzetébõl
kimozdulni!

Ezen elõkészületek után mérhetjük a Nap magas-
sági szögét. Ehhez a tábla síkját olyan függõleges
helyzetbe kell forgatni és dönteni, majd ott nyugalom-
ban megtartani, hogy a tábla tetején lévõ irányzólyu-
kon átvilágító napsugár a tábla tetejének másik szélén
lévõ céltábla közepére essen, miközben a zsinór sza-
badon lóg közvetlenül a tábla síkja elõtt.

Olvassuk le az idõskála és ennek vonalhálózata
alapján a jelzõgyöngy mutatta idõt, ami a Nap delelé-
séhez igazodóan a helyi idõt jelenti. A skálaosztások
felirata szerint ez vagy délelõtti 0–12 óra, vagy délutá-
ni 12–24 óra közt lehet. A választáshoz Regiomonta-
nus nem adott útmutatást…

Kapunk viszont egy járulékos, kiegészítõ szolgálta-
tást: könnyen meghatározhatjuk a Nap kelési és nyug-
vási idejét, és ezek alapján a nappal meg az éjszaka
hosszát. Ehhez a táblát tetszõleges irányú függõleges
síkban úgy kell tartani, hogy a függõón zsinórja pár-
huzamosan lógjon az óraskála (függõleges) koordiná-
tavonalaival. Ekkor a tábla tetején lévõ irányzólyuk és
a céltábla közepe egy vízszintes egyenesen lesz, azaz a
kelõ, illetve nyugvó Nap 0 magassági szögének meg-
felelõen. A függõón zsinórja szerint leolvasott idõk
ezért a Nap kelési, illetve a nyugvási idejét adják.

A szerkezet mûködési elvét a következõk alapján
ismerhetjük meg: a gömbháromszögek oldalai és
szögei közti összefüggések közül (többek közt Re-
giomontanusnak is köszönhetõen) a Nap magassági
szögét a
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képlettel számíthatjuk. Itt h a Nap magassági szöge, ϕ

sinh = sinϕ sinδ cosϕ cosδ cosτ

a hely földrajzi szélessége, δ a Nap évszaktól függõ
deklinációs szöge, τ a deleléstõl mért helyi idõ (óra-
szög). A képlet láthatóan szimmetrikus a szélességi
és a deklinációs szög szempontjából, bár értelmezési
és elõfordulási tartományaik (20° < ϕ < 66°, illetve
−24° < δ < +24°) különbözõek. Emiatt a szerkezet
egyes skálarészeinek felépítése bár hasonló, de ská-
laosztásaik nem egyformák. Az eredeti szerkezeten
39° ≤ ϕ ≤ 54° és 3 fokonként számozott, jelzett skála-
vonalak voltak.

Az 1. ábra szerinti O pont a skálavonalak koordi-
náta-rendszerének kezdõpontja, az r = OM = OS = 1
távolságok egységnyiek, merõlegesek, és mint ilye-
nek, kijelölik az OM függõleges és az OS vízszintes
koordinátatengelyek pozitív irányait is. A P pont a
példaként felvett ϕ = 50° és δ = 12° (~április 21.) ada-
tokhoz tartozik. Értelmezés szerint az OQ (ϕ) távolsá-
gokra OQ = tgϕ, továbbá a POQ szög = ROS szög = δ,
illetve az SR (δ) és QP (δ) távolságokra SR = tgδ és QP
= tgϕ tgδ. A kívánt deklinációs szög skálavonalát a
vonatkozó dátumok és a megfelelõ állatövi jegyek
szerint lehet kiválasztani, az ábrán a skálaközök 5
naponként jelöltek, havonta feliratozottak. A tábla
jobb oldali részén levõ zodiákus skála csak az egysé-
ges megjelenés és kényelmesebb használat miatt is-
métli a vízszintes rész méretét és formáját, mert ennek
érdemi része csak az S ponton átmenõ függõleges
rövid „vetületi” szakasza. A földrajzi szélesség 2,5
fokonként jelölt, 5 fokonként számozott.

Az O pont, mint középpont körül lefelé rajzolt
egységnyi sugarú félkör kerületét S pontból kiindulva
1 óra = 15 fokos középponti szögtávolságonként S =
12 kezdõértékkel kell jelölni, majd ezeken az osztás-
pontokon keresztül párhuzamosokat kell húzni a
függõleges OM tengellyel. A 0 – 6 – 12 és 12 – 18 – 24
számozású vonalak adják az idõtengely skálaosztá-
sait. (A középkor napi óraszámozási, illetve a külön-
bözõ napkezdési idõpontokat használó gyakorlata
miatt az idõtengely óraszámai az esti napnyugvástól
kezdõdõ, vagy a hajnali napkeltéhez igazodóan más
számozást is kaphattak, de a mûködési elv ettõl füg-
getlenül azonos.)

A POR derékszögû háromszögre felírt Pitagorasz-
tétel és az értelmezések nyomán kapjuk:

Azzal, hogy a szerkezetet a Nap h magassági szögét

PR 2 = OR 2 OP 2 = OS 2 SR 2 OQ 2 QP 2 ,

PR 2 = 1 tg 2δ tg 2ϕ tg 2ϕ tg 2δ ,

PR 2 = 1 tg 2δ 1 tg 2ϕ = 1
cos2ϕ cos2δ

,

PR = 1
cosϕ cosδ

.

mérõ helyzetbe állítottuk, a függõón zsinórjának meg-
jelölt R pontját átállítottuk a tábla C pontjába. Emiatt
igaz, hogy

továbbá

CPA = h = 90 − τ ,

A függõón csúcspontjának beállítása és a C -hez ren-

BC = sinh = sin(90 − τ) = cosτ ,

AC = PR sinh = sinh
cosϕ cosδ

= AB BC.

delt óraszög miatt

azaz

AC = tgϕ tgδ cosτ = sinh
cosϕ cosδ

,

ami végül megegyezik a Regiomontanusnak is kö-

sinh = cosϕ cosδ (tgϕ tgδ cosτ),

szönhetõ kiindulási képlettel.
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and Antique Hours. Compendium 5/4 (1998).

6. Johann Müller von Königsberg (Regiomontanus): Quadratum
horarium generale és Allgemeinen Uhrtafelchen. 1474.

7. Peter Bennewitz (Apianus, 1495–1552): Instrument Buch 1533.
8. Johann Stab: Horoscopion 1512.
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Jobb egy mentõötlet mint öt mentõ egylet
– írta Karinthy Frigyes az egyletistápolás margójára.

Ezek az ötletek nem vesznek el,

ha a

linken, az ELFT stratégiai vitafórumán adjuk elõ.

http://forum.elft.hu

Most Társulatunk kér egyletmentõ ötleteket!
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