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ABSTRACT 

In this paper we show and analyze a letter of József Klauzál (1794–?) on the famous angle trisection geometric 

construction problem. The writer published his letter in the newspaper Budapesti Hírlap on 10 May, 1853. 

 

REZUMAT 

În această lucrare prezentăm și analizăm o scrisoare scrisă de József Klauzál (1794–?) despre celebra pro-

blemă de trisecțiunea unghiului. Scrisoarea a fost publicată în ziarul Budapesti Hírlap la 10 mai 1853. 

 

KIVONAT 

Ebben a dolgozatban Klauzál Józsefnek (1794–?) egy olyan levelét mutatjuk be és elemezzük, amely a geometria 

híres szögharmadolási feladatáról szól. A levelet 1853. május 10-én adták közre a Budapesti Hírlapban. 
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Hódi Szabolcs hidászmérnök, a Klauzál Gábor Társaság titkára hívta fel figyelmemet Klauzál József (1794–?) levelére, 

amely a Budapesti Hírlapban jelent meg 1853. május 10-én [7]. Klauzál József a testvérbátyja volt a miniszter Klauzál 

Gábornak (1804–1866), életéről Hermann Róbert hadtörténésznek A Klauzál-család katonatagjai című írásából tájékozód-

hatunk [4]. A dolgozat azzal zárul, hogy Klauzál József 1850 utáni sorsa egyelőre ismeretlen. Az említett 1853. május 7-

én kelt levél már csak ezért is figyelemre méltó, ráadásul matematikatörténeti szempontból is meglepetést rejt. 

„Tisztelettel alulirt magára vállalta azon kérdést, a mely már kétezer évtől fogva, mióta a mértan, mint rendezetten 

előtünő tudomány üzetik, minden fáradság daczára felbontatlanul maradt, megfejteni: hogy kell egy akármilyen adott szö-

get vagy körivet a mértan alapszabályai szerint nem csak az eddig történt közeledvényes módon, hanem pontosan három 

egyenlő részre osztani, és a mértani bebizonyitást ezen előmenetel helyességéről előállitani? – A miben szerencséje volt 

alulirtnak ezen feladatot, hosszabb erélyes gondolkodása s minden ebben tett eljárásának ujitott megvizsgálása után meg-

oldani, és annak helyességét bebizonyitni. Fáradságteljes találmánya elsőbbségének biztositására, – mely találmány nem 

csak a tiszta mértan tekintetében, hanem minden alkalmazott részeire, valamint a müvészeteknél és iparoknál is, hol a 

szögeknek pontos felosztása és kiszámitása szükséges leend, igen fontos marad, s a mely nem csak már most is uj, az 

alulirttól hasonlóképen tökéletesen bemutatható szabályokra vezetett, hanem mint a többi fontosabb mértani szabályok, 

alapul szolgáland egyelőre ki nem számitható uj – s magukat mindig tovább összekapcsolandó s kiterjesztendő szabályok-

nak; – ezen találmányt annál inkább nyilvánosan kihirdetni kénytelent mivel hir szerint az angolországi oxfordi egyetem 

egy nevezetes jutalomdijt határozott volna ezen feladat megfejtésére, minthogy alulirt ez esetre azon egyetemnek ez uton is 

ajánlja magát a fenmondott bebizonyitást megmutatni. Hogy pedig az emlitett feladat ez ideig megoldva nem volt, bizonyit-

ják minden eddig előkerült legnevezetesebb mértani tankönyvek, s egyéb mathematikai előadások; mint azon öszves mun-

kák, melyek a háromszögtani functióknak viszonyszámairól szólnak. Pest majus, 7. 1853. Slavikovici K l a u z á l József.” 

Szénássy Barnának (1913–1995) a magyarországi matematika történetét a 20. század elejéig bemutató klasszikus mű-

véből [9] hiányzik a Klauzál név, bár a jeles matematikatörténész megjegyzi könyvének a Magyar körnégyszögesítők és 

szögharmadolók című fejezetében, hogy nem is érdemel túl sok figyelmet a hazai naív szögharmadolók tábora. Az elmúlt 

évszázadokban a tudósok mellett sok más műkedvelőt is gondolkodásra sarkalltak az ókori görög matematika klasszikus 

szerkesztési problémái (a kockakettőzés, a szögharmadolás és a körnégyszögesítés), amelyekről csak a 19. században derült 

ki, hogy eredeti formájukban megoldhatatlanok. 

Megszerkeszteni egy tetszőleges szög harmadát, körzővel és beosztás nélküli egyenes vonalzóval (vagyis ún. eukli-

dészi szerkesztéssel) ma már tudjuk, hogy lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy bizonyítás adható arra, hogy nem lehet megoldani 

a problémát. Ennek belátása a szerkeszthetőség kérdésének algebrai átfogalmazását igényli [3,10]. Fontos azonban hang-

súlyozni, hogy itt a fenti eszközök használatával való megoldhatatlanságról van szó, ha bizonyos más eszközt is megenge-

dünk, úgy már a probléma megoldható lehet. 
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A szögharmadolás problémáját a fiatalon elhunyt francia Pierre Laurent Wantzel (1814–1848) oldotta meg 1837-ben 

[12], bizonyítva a szerkesztés lehetetlenségét. Érdekes, hogy bár a dolgozatában egyúttal a kockakettőzés problémáját is 

megoldotta, mégis alig figyeltek fel erre néhányan az elkövetkezendő évtizedekben, így szinte biztosra vehetjük, hogy 

itthon is még sokáig ismeretlen volt az eredmény. Úgy tűnik, hogy Florian Cajori (1859–1930) svájci-amerikai matemati-

katörténész egy 1918-ban Wantzelről írott cikke [1] után kezdtek jobban felfigyelni rá. 

Klauzál József a bécsi Hadmérnöki Akadémián végzett, ott ahol Bolyai János (1802–1860) is tanult. Bolyai kéziratos 

hagyatékából szintén előkerült egy lap, amelyen a szögharmadolás problémájának egy megoldása látható [11]. De az más! 

Ott hiperbola is felhasználásra került a szerkesztés során, vagyis az már nem a klasszikus formában kitűzött feladat meg-

oldása volt. Érdemes megjegyezni, hogy a kortárs hazai lelkész, matematikus, filozófus Sipos Pál (1759–1816) nevezetes 

izométerével (a kagylóhéj-görbe élű vonalzóval) szintén lehetséges volt a szögharmadolást megoldani, ami persze szintén 

nem euklideszi értelemben vett szerkesztés [5]. 1795-ben Sipos matematikai munkáját a berlini akadémia aranyéremmel 

jutalmazta. 

Klauzál nem tudta, hogy az általa vizsgált probléma megoldhatatlan. Megoldását, találmányát fáradtságteljesnek 

mondja, bizonyára sokat töprengett rajta. Mivel semmit nem tudunk ennek részleteiről, az embernek az a gyanúja támad, 

hogy talán ez is csak egy közelítő szerkesztés lehetett. Bár ő ennek éppen ellenkezőjét hangsúlyozza, amikor levelében azt 

mondja: „nem csak az eddig történt közeledvényes módon, hanem pontosan három egyenlő részre osztani”. 

Persze voltak már mások is, akik azt hitték, hogy nekik sikerült az, ami másoknak nem. A piarista Katona Dienes 

(1782–1874) saját költségén Szegeden jelentette meg 1843-ban A’ hegyes szeglet’ meghármazása című tanulmányát [6]. 

Ő maga is azt hitte, hogy sikerült megoldania a szögharmadolás problémáját, de ma már tudjuk, hogy az is csak „közeled-

vényes módon” történt. Mindenesetre Katona kapcsán érdemes megjegyezni, hogy Csákány Béla szegedi matematikapro-

fesszor 2000-ben megjelent tanulmányában [2] utólagosan igazságot szolgáltatott Katonának azzal, hogy a korábbi véle-

kedéssel szemben (lásd Szénássy munkáját), Katona ötlete – ha nem is oldotta meg a problémát – de mindenképpen figye-

lemreméltónak tartható. Az meg már csak tréfás kultúrtörténeti adalék, hogy Szinnyei József véletlenül elírta nagy művé-

ben a cím „meghármazása” szavát, így lett belőle nála „meghámozása”, kedves perceket szerezve ezzel később Móra 

Ferencnek is [8]. 

Érdemes felfigyelni Klauzál József levelében az oxfordi egyetem nevezetes jutalomdíjának említésére. Csákány Béla 

említett dolgozatában erről is olvashatunk, de ott Dugonics András (1740–1818) és Katona Dienes vonatkozásában. Katona 

önéletírásában ugyanis arról szól, hogy a szögharmadolás problémáját ő Dugonicstól hallotta, aki azt is elmondta, hogy a 

megoldónak „az oxoniai angol egyetem 3000 font sterling, közel 30 000 p. forint jutalmat tett fel”. Katona egyébként el is 

küldte munkáját Oxoniába (Oxfordba), ahogyan Bécsbe és Párizsba is. A jutalom azonban elmaradt. 

A matematika régen is, ma is sokakat rabul ejt. Ismertek olyan történetek, amelyek arról számolnak be, hogy valamely 

matematikus vagy egy tudományos intézet levelet kap olyan ismeretlen személytől, aki állítása szerint megoldott egy híres 

megoldatlan matematikai problémát. Gyakran nem is olyan egyszerű azonnal felfedezni egy-egy gondolatmenetben a hibát, 

még akkor sem, ha már a célkitűzéskor előre sejteni lehet, hogy egy dolgozat biztosan hibás. Időt igényel a vele a való 

foglalkozás. Nem véletlen, hogy egy idő után a tudósok egyszerűen megunták, hogy az ilyen dolgozatokban a hibák kere-

sésére pocsékolják az idejüket. Szénássy Barna is egy 19. század közepe táján erről kiadott hazai akadémiai ügyrend 162. 

pontjának idézésével zárta le nevezetes monográfiájának említett fejezetét, amely rendelet körülbelül egy évszázaddal kö-

vette a francia akadémia hasonló 1775-ös intézkedését: 

 

„…a kör négyszögesítését, a szög háromfelé metszését, s örök mozgony (=perpetuum mobile) feltalálását előadó érte-

kezések vizsgálatlanul visszautasíttatnak”. 

 

Mindenesetre históriai szempontból érdekes lenne, ha az elmondottaknál több is kiderülne Klauzál József matematikai 

vizsgálatairól. A fenti levélen kívül azonban egyelőre mást nem tudunk róla. 
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