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ÖSSZEFOGLALÁS 

Hitvallásuk szerint a matematika és a festészet sem adja alább: céljuk a világ felfedezése. 

Nem csoda hát, hogy rengeteg határfelület keletkezik kutatásaik révén. Ezen egyik érdekes 

határréteg az aranymetszés, amely nem csak matematikailag értelmezhető szerkesztési 

eljárások halmaza, de a valóság szépsége is bele van plántálva, amit a természetben is úton-

útfélen megfigyelhetünk a biológiai formációk arányaiban, de a képzőművészek is 

felhasználták és tökélyre fejlesztették a divina proportio szabályainak alkalmazását. 

Érdekesnek tűnhet, hogy egy alkotás azáltal válik természetessé, hogy gondosan 

megszerkesztett munka áll mögötte. A dolgozatomban bemutatom az aranymetszést, mint 

matematikai fogalmat, amellyel valószínűleg azoknak a művészeknek is tisztában kellett 

lenniük, akik felhasználták ezt az arányt a művészetükben, majd kiemelten az európai 

festőművészetből hozok elemző példákat a teljesség igénye nélkül. A képek elemzéséhez olyan 

rácshálókat készítettem számítógépes szoftver segítségével, melyek az aranymetszés arányait 

tartják, és ráhúzhatóak a képek digitális reprodukcióira. Ezzel pillanatok alatt előtűnik az 

aranymetszés jelenléte is a képeken… 

BEVEZETÉS 

„Az arányosságokat nemcsak a számokban, méretekben találjuk meg, de ott van 

mindenben, ami hat ránk, a hangokban, mozdulatokban, tájakban, időérzékelésünkben.”[1] 

Leonardo da Vinci  

Az aranymetszés szerint két részre osztott objektum kisebbik darabja úgy aránylik a 

nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. A keresett arányszámot Pheidias görög szobrász – 

aki a legtöbb munkájában használta az isteni arányt - kezdőbetűjéből Φ-vel (fi) szokták 

jelölni. A művészetekben való alkalmazásának elsődleges oka a triviális szimmetriától 

különböző kellemes hatást kiváltó szabályos „aszimmetria‖ keresése volt. Már korán 

észrevették, hogy az aranymetszéssel osztott objektumok - az arány ezen fogalmi ismerete 

nélkül is - harmonikus hatást keltenek a szemlélőben. Az európai festészetben, a kezdetektől 

fogva megjelenik az aranymetszés esztétikája. 

SZERKESZTÉSEK ÉS EGYENLETEK 

Az aranymetszés első írásban fennmaradt megfogalmazását Eukleidész (i.e. 300 körül) 

Elemek II. könyve 11. tételében találhatjuk meg: 

„Osszunk úgy ketté egy adott szakaszt, hogy a teljes szakasz és az egyik rész által közrefogott 

téglalap egyenlő legyen a másik részre emelt négyzettel!‖[2] 
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1. ábra. Eukleidész fenti tételének megoldott vázlata. 

Eukleidész eme tételének a megoldásában az FC szakaszt az A pont az aranymetszés 

arányában osztja. Az írásos dokumentum mellett mégis okunk van feltételezni, hogy már 

jóval korábban ismerték és alkalmazták az aranymetszés arányát. Egyik szemléletes példa erre 

az athéni Parthenon is, ami Pheidias vezetésével épült i.e. 438-ban. 

 

2. ábra. A Parthenon homlokzata többszörösen tartalmazza az aranymetszés arányát. 

A mai nyelvhasználattal így fogalmazhatjuk meg az aranymetszést: Egy két részre osztott 

objektum kisebbik darabja úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez. 

 

3. ábra. Egy szakasz aranymetszésben való kettéosztása. 

Ha az aranymetszés definícióját alkalmazzuk a 3. ábrán látható jelölésekre az (1) 

egyenletet kapjuk, amit átrendezve a (2) másodfokú egyenlet pozitív (3) gyökéhez jutunk. 
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Egy adott szakasz aranymetszés szerinti felosztásának számos szerkesztési eljárása ismert. 

Egyik érdekes, de nem a legegyszerűbb ilyen szerkesztés a szabályos tízszög szerkesztésére 

épül, miszerint egy adott r sugarú körbe rajzolt a oldalú szabályos tízszögre minden esetben 

érvényes az r/a=Φ összefüggés. 

SZÉPSÉG VAGY SZÖRNYETEG? 

A reneszánsz az ókori felfedezéseket összefoglalta és továbbfejlesztette. A kor 

meghatározó írása az aranymetszéssel kapcsolatban Fra Luca Bartolomeo de Pacioli (1445 – 

1514) olasz matematikus és ferences szerzetes De divina proportione munkája volt. A 

könyvben az aranymetszés fogalmával, szerkesztési eljárásaival, illetve épületekben való 

alkalmazásával foglalkozik, e mellett a perspektíva törvényeinek festészetben való 

használatára is kitér. Az illusztrációkat Leonardo da Vinci készítette, aki matematika leckéket 

is vett későbbi barátjától Paciolitól. Leonardo e munkája mellett kezdte Platónt és Eukleidészt 

tanulmányozni, szerkesztő eszközöket és eljárásokat valósított meg, illetve Vitruvius: De 

Architectura munkáját is górcsöve alá vette [1]. 

 

4. ábra. Lenardo Vitruvius-tanulmányának aranymetszéssel kiegészített képe  

Leonardo tudatosan alkalmazta az aranymetszést az alkotásaiban, ő volt az, aki először 

állította, hogy az ember csontjait tekintve Φ arányú építőkövekből áll. A gyakorlati igazolást 

Adolph Zeising (1810–1876) Aus experimenteller �sthetik (A kísérleti esztétikából) című 

műben publikálja nagyszámú embercsoporton végzett mérésekből. 

Az embereken végzett kísérlet is azt mutatta, hogy minél kevésbé tér el az egyed az 

aranymetszés arányától, annál vonzóbbnak, szebbnek tűnik. A modern szépségversenyeken 

egy többtagú zsűri dönti el, kit tartanak a legszebbnek a beválasztott versenyzők közül, ami 

kétségtelenül szubjektív. Néhány szépség arcát objektíven megvizsgálva (alakjuknál szintén) 

csakugyan előtűnik az aranymetszés szigorú jelenléte (5.ábra). 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Adolph_Zeising&action=edit&redlink=1
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5. ábra. Balról jobbra: Marilyn Monroe filmsztár, Dammak Jázmin, Miss Universe Hungary 

2008, Angelina Jolie filmsztár. A homlokvonal, szem és száj az aranymetszés arányában 

helyezkedik el a szépségek arcain. 

Vannak személyek, akiket szebbnek látunk a valóságban, mint a fényképen, ami érthető, 

hiszen a szépség fogalmához nemcsak vizuális állóképet rendelhetünk. A mozgás során az arc 

arányai is változnak, ezáltal előnyösebb pozíciók sorozatát is leképezheti egy beszélgetés 

során. Vannak olyan személyek is, akik nem a kinézetük miatt vívták ki a figyelmünket 

(6.ábra). 

 
6. ábra. Albert Einstein, Fizikai Nobel-díj, 1921. Látható, hogy a hosszabb orrésze, és lefelé 

görbülő szemek miatt nem követi az arc az aránymetszés arányait (baloldalon). A jobb oldali 

fotón az aranymetszésre korrigált arc látható. 

A SZIMMETRIA MEGBONTÁSA A FESTÉSZETBEN  

A természet idegenkedik a tökéletes szimmetriától. Valószínű, hogy az egyedek könnyebb 

megkülönböztetésében is szerepe lehetett. Az egyedek szimmetriától való kisebb eltérése 

kellemes, nagyobb eltérése kellemetlen hatást vált ki a szemlélőből. Az arcunk sem 
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tökéletesen szimmetrikus. Erről egyszerűen úgy is meggyőződhetünk, ha egy frontálisan 

lefényképezett arc függőleges tengelyére tükröt helyezünk, így megduplázhatjuk a jobb és bal 

profilunkat is, ami láthatóan különbözőek egymástól. 

Egy festmény szerkezete szigorú törvényeknek van alávetve. „Hova helyezzük az alakokat, 

a legfontosabb eseményt, a horizontvonalat? „- hogy csak néhányat említsünk abból a sor 

kérdésből, amelyet a tervezés, szerkesztés fázisában lévő alkotó tesz fel magának munkája 

során. 

Persze behatóan nem minden festő foglalkozott matematikával, de a geometriai 

szerkesztések a perspektíva, főleg korai alkotói szakaszaikban, közel álltak hozzájuk. 

 
7. ábra. F. Boucher (1703-1770): Diana fürdője. Diana feje a jobb és felső aranymetsző pontra 

esik. A jobb oldali függőleges tengely alappontjából indulnak ki a képszerkesztési vonalak, 

amelyek szintén az aranymetszést követik. 

Az aranymetszés festészetben való alkalmazásának elsődleges oka a triviális szimmetriától 

különböző kellemes hatást kiváltó szabályos „aszimmetria‖ keresése volt. Már korán 

észrevették, hogy az aranymetszéssel osztott objektumok - az arány e fogalmi ismerete nélkül 

is - harmonikus hatást keltenek a szemlélőben.  
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8. ábra. Wágner Sándor (1838-1919): Dugovics Titusz. A főszereplő magyar hős és a színben 

kiemelt török katona az aranymetszés tengelyén helyezkedik el. 

 

9. ábra. Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919): A magányos cédrus (balra), Önarckép 

(1900) (jobbra). A fa tengelye a jobb oldali aranymetszés tengelyére esik, az önarcképen az 

arc elhelyezése is az isteni arányt követi [3].  
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10. ábra. Csók István (1865–1961): A tavasz ébredése (1900). A fiatal férfi tekintete a virágos 

kosáron nyugszik, ami éppen aranymetszésben található. A fiatal nő a virágzó ágakat 

szemléli, úgymond kinéz a képből. A néző tekintete végigfutja a képet, majd a férfi arcát 

követően a virágkosáron megpihen [4].  

 

A HORIZONTVONAL PROBLÉMÁJA  

Habár a horizontvonal tetszőlegesen helyezhető el egy képen, mégis a tájképfestészetben 

elterjedt az alsó harmadoló pontnál való választása. Ez a választás előnyös, hiszen az egyszerű 

szimmetria helyett egy harmonikusabb szimmetriát kapunk, nő a térhatás, a stabilizáció. 

Hátránya viszont, hogy a felső 2/3-ad részben pl. nyílt térben erőteljes felhőábrázolás 

elvonhatja a figyelmet a központi témáról (11. ábra). Ha viszont nem harmadoló pontot, 

hanem a Φ arányt választjuk meg a horizontvonal szerkesztéséhez, a téma ismét súlyosabbá 

válik, és egyfajta harmonikus érzetet is kelt. 

  
11. ábra. C. Monet [5], (1840-1926): La Manneporte (1883) (balra), G. Courbet: The Stormy 

Sea (jobbra). A viharos tenger, mint központi téma mindkét képen igényli a horizontvonal 

megemelését az aranymetszés felé, így hangsúlyosabbá válik a víztömeg mindent átütő, 

hatalmas ereje. 



Művészet és matematika 

96 

A MEGBONTHATATLAN HARMÓNIA KERESÉSE AZ ABSZTRAKT 

MŰVÉSZETBEN. A GEOMETRIKUS ABSZTAKCIÓ 

A futurizmus geometriai irányú továbbfejlesztői a holland "De Stijl" folyóirat köré 

tömörültek. A csoport vezető egyénisége Pieter Cornelis Mondrian (1872-1944) volt, aki 

szerint a festészet csak akkor szólhat mindenkihez, ha kerüli az egyedi alakokat, helyette 

függőleges és vízszintes vonalakat, négyszögeket használ, amely csak általános érvényű 

arányokat, így az aranymetszés arányát tartalmazhatja. 

 

12. ábra. P. Mondrian: Kompozíciók. A képen a tudatos szerkesztés elemeit láthatjuk. 

KÖVETKEZTETÉSEK LEVONÁSA 

A dolgozatban megismerkedhettünk az aranymetszés egyszerű algebrájával és 

megszerkeszthetőségével. A szépség és harmónia „képletei‖ is ebben az arányba vannak 

kódolva. Tetten érhetjük a festők átgondolt munkáiban vagy ösztönösen megtalált arányaiban. 

A művészet viszont nem elégszik meg pusztán az aranymetszés analízisével: újraalkot 

letisztult formákat, hogy visszahasson az őt létrehozó világra. 
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