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Előszó 

A jelen digitális tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025 számú, "Interdiszciplináris és komplex 

megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi képzési terület mesterszakjaihoz" című projekt 

részeként készült el. 

A projekt általános célja a XXI. század igényeinek megfelelő természettudományos felsőoktatás alapjainak a 

megteremtése. A projekt konkrét célja a természettudományi mesterképzés kompetenciaalapú és módszertani 

megújítása, mely folyamatosan képes kezelni a társadalmi-gazdasági változásokat, a legújabb tudományos 

eredményeket, és az info-kommunikációs technológia (IKT) eszköztárát használja. 
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1. fejezet - Bevezetés 

Az előadás célja a BSc-s Kombinatorika előadáson szerzett tudásunk mélyítése, kiterjesztése. Sokszor vissza 

kell utalnunk, fel kell idéznünk ott elhangzott fogalmakat, összefüggéseket. Az ilyen ''emlékeztetők'' 

rendszeresen megszakítják az előadást. Az emlékeztetők alapján a hallgatóknak fel kell idézni az ott felsorolt 

fogalmakat, sokszor nem a szószerinti definíció előhívása a fontos, hanem egy intuitív kép felelvenítése segíti a 

megértést. 

A Diszkrét matematika kurzus főleg a kombinatorika gráfelméleti részét egészíti ki. A kurzusra épít több más 

diszkrét matematika témájú előadás, mint például a Halmazrendszerek kurzus is. 

A kurzus felépítése követi a BSc Kombinatorika kurzus felépítését. Fák, összefüggőség, színezések, párosítások, 

síkgráfok, klikkek vizsgálata történik, de mélyebb szinten, mint ahogy az a BSc előadásokon történt. 

A jegyzet tartalmazhat az előadáson el nem hangzott plusz anyagot. Ezek nem képezik a vizsga anyagát. Az 

érdeklődő megértését segítheti, ha elolvassák ezeket. Ha valaki csak a kurzus teljesítését tűzi ki célként, 

átugorhatja ezeket a részeket, amelyeket + jellel jelölök. 

Emlékeztető. Idézzünk fel néhány fontos gráfelméleti fogalmat. Gráfnak nevezzük azokat a  

hármasokat, ahol  és  tetszőleges diszjunkt halmazok,  illeszkedési reláció. A  halmazt a gráf 

csúcshalmazának, -t élhalmaznak nevezzük. Azt mondjuk, hogy a  csúcs illeszkedik az  élre, ha . Az 

illeszekdési reláció olyan, hogy minden élre egy vagy két csúcs illeszkedik. 

Az egy csúcsra illeszedő éleket hurokéleknek nevezzük. Ezen élekre úgy gondolunk, hogy két végpontjuk van, de 

azok egybeesnek. Azaz minden élnek két végpontja van (multiplicitással számolva) Ha  és  olyanok, hogy 

ugyanazon csúcs(ok)ra illeszkednek, őket párhuzomos éleknek nevezzük. Az olyan gráfokat, amelyek nem 

tartalmaznak hurokélt és párhuzamos éleket, egyszerű gráfoknak hívjuk. Ekkor az élek azonosíthatók két 

végpontjuk halmazával. Azaz a pont-él illeszkedési reláció helyett egy a csúcsok halmazán értelmezett 

szomszédsági relációval dolgozhatunk, vagy -t úgy tekinthatjük, mint a , a csúcshalmaz kételemű 

részhalmazait tartalmazó halmaz egy részhalmaza. 

Egy csúcs fokán a csúcsra illeszkedő élek számát értjük, úgy számolva, hogy minden hurokél kétszer illeszkedik 

egyetlen pontra. Hurokélmentes gráfok esetén ez egyszerűsödik a csúcsra illeszkedő élek számára. Egyszerű 

gráfok esetén egy csúcs foka, a csúcsra illeszekdő élek száma ugyanaz mint a szomszéd csúcsok száma. 
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2. fejezet - Fokszámsorozatok 

1. Fokszámsorozatok 

Definíció. A  számsorozatot a  gráf fokszámsorozatának nevezzük, ha  fokainak nemcsökkenő 

sorozata. Speciálisan ,  teljesül. 

Megjegyzezzük, hogy a fokszámsorozatból a gráf élszáma is kiolvasható az  összefüggés alapján. 

A témakör alapkérdése a következő: adott  számsorozat mikor lesz valamely  gráf fokszámsorozata? 

(Ekkor azt mondjuk, hogy a sorozatot realizálja a  gráf.) Amennyiben -re semmilyen kikötést nem teszünk, a 

válasz egyszerű. 

2.1.1. Állítás. A  számsorozat pontosan akkor realizálható, ha  páros. 

Az egyszerű bizonyítás (ami egy gyakorló feladat) a hurokélek lehetőségét erősen kihasználja. 

 

Természetesen adódik a kérdés, hogy mi a helyzet, ha hurokéleket nem engedünk meg. Vagy általában: Mikor 

realizálható természetes számok egy adott sorozata egy speciális feltételekkel rendelkező gráffal? A 

következőkben ilyen kérdéseket vizsgálunk. 

2.1.2. Tétel. A  számsorozat pontosan akkor realizálható hurokél nélküli gráffal, ha 

    (i)  páros, és 

    (ii) . 

Bizonyítás. Először tegyük fel, hogy  realizálható hurokél nélkül. Ekkor az 1. feltételről láttuk, hogy 

teljesül. A 2. feltételhez tekintsük a realizáló gráf -hez tartozó csúcsát, ez  élre illeszkedik. Másrészt az 

összes többi csúcs összesen  élre illeszkedik. A hurokélek kizárása miatt az előbbi csúcson 

átmenő élek mind illeszkednek egy másik csúcsra is, tehát legfeljebb  van belőlük. Ebből a 2. 

feltétel adódik. 

A másik irányt  szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk. Először tekintsük az elfajuló esteket: ha , 

akkor az állítás könnyen látható (fokszámsorozatunk egy párosítással realizálható). Ha , akkor a 2. 

feltételből  adódik, így a két csúcs között  darab párhuzamos élt tartalmazó gráf realizálja a sorozatot. 

A továbbiakban így feltesszük, hogy  és . 

Tegyük fel, hogy -re teljesül az állítás, és tekintsük -et. Az indukciós lépést két 

esetre bontjuk: 

    (a)  

    (b)  

Mindkét esetben a  számsorozatból képzett nemcsökkenő sorozatot fogjuk 

realizálni. Azt állítjuk, hogy ez teljesíti a 2. feltételt, így alkalmazható rá az indukciós feltevés. Valóban, az (a) 

esetben  még mindig maximális elem a sorozatban, és  fennáll. A (b) esetben a 

legnagyobb elem , így  a bizonyítandó egyenlőség, de mivel 

, így már az erősebb  egyenlőtlenség is teljesül. A fenti sorozatot realizáló gráfhoz 

egy élt illesztve a -hez tartozó csúcsokra megkapjuk az eredeti számsorozatot realizáló gráfot. 

Megjegyezzük, hogy az indukciós bizonyításból könnyen kiolvasható egy rekurzív algoritmus, amely az adott 

feltételeknek elegettevő sorozathoz egy megfelelő realizáló gráfot konstruál. 
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2.1.3. Lemma. Ha a  számsorozat realizálható egyszerű gráffal, akkor van olyan realizáló egyszerű gráf, 

amely csúcsai , ahol , és a  csúcs szomszédai pontosan a  csúcsok 

(speciálisan ). 

A lemma előtt nézzük meg egy következményét. 

2.1.4. Következmény (V. Havel és S. Hakimi tétele).   akkor és csak akkor realizálható egyszerű 

gráffal, ha 

 

is. 

A következmény egyszerűen adódik az előbbi lemmából, hiszen ha vesszük azt a -t realizáló gráfot, 

amelyben  a  további legnagyobb indexű csúccsal szomszédos, akkor a  csúcsot elhagyva olyan gráfot 

kapunk, amely éppen a fenti fokszámsorozatot realizálja. Az állítás megfordítása a lemma nélkül is egyszerű. 

Vegyük észre, hogy így a következmény által rekurzív algoritmust (Havel─Hakimi-algoritmus) kaptunk a 

realizálásra. 

Lemma bizonyítása.   Legyen  olyan realizáló gráf, amelyre  és  szomszédainak indexösszege 

maximális. Azt állítjuk, hogy ez a gráf olyan, amilyet a lemma állít. 

Indirekt úton tegyük fel, hogy nem, azaz létezik  úgy, hogy  szomszédos -vel, de nem szomszédos -

vel. -nek egy szomszédja tisztázott ( ),  másikról még nem tudunk semmit. -nek van  ''tisztázatlan'' 

szomszédja. Nyilván . Ez csak úgy lehet, ha van egy olyan  csúcs, amely -vel 

szomszédos, de -vel nem. 

Képezzük -ből a  gráfot úgy, hogy a  és  éleket elhagyjuk -ből, majd hozzávesszük a  és 

 éleket. 
 

 

Így a gráf egyszerű maradt és fokszámsorozata sem változott, viszont -ben megint csak -vel nagyobb  

szomszédainak indexösszege, így -ben nem lehetett maximális.   
 

 

2.1.5. Tétel. Tegyük fel, hogy . Ekkor a  sorozat pontosan akkor realizálható fával, ha 

 és  teljesül. 

Bizonyítás. A feltételek szükségessége könnyen adódik, hiszen bármely fa összefüggő, így , másrészt egy 

-pontú fának  éle van, így  is fennáll. 

Az elégségesség bizonyítása  szerinti teljes indukcióval történik. Ha , akkor a feltételek miatt 

, és ezt realizálja a kétpontú, egy élt tartalmazó gráf. Tegyük fel, hogy  csúcsra igaz az állítás, 

és . Ekkor egyszerű számolással  adódik, és persze  és  teljesül. 

Ebből , és  adódnak, hiszen a fokszámok egészek. Így a  sorozat rendezésével 

kapott számsorozat is teljesíti a tételbeli feltételeket, tehát az indukciós feltevés szerint fával realizálható. Ebből 

a fából megkapható az eredeti fokszámsorozathoz tartozó fagráf egy, a -hez tartozó csúcsból történő 

ághajtással. 



   

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. fejezet - Fokszámsorozatok 

3.1. Kérdés. Definiálja egy csúcs fokszámát egy gráfban. Hogyan egyszerűsíthető a definíció, ha a gráfunkban 

nincs hurokél? Hogyan egyszerűsíthető a definíció, ha a gráfunk egyszerű? 

Emlékeztető. Egy  irányított gráf egy  négyes, ahol  egy csúcshalmaz,  egy élhalmaz  és  

egy illeszkedési reláció  és  között, amelyre teljesül, hogy minden  él esetén  és  is 

egyelemű. 

3.2. Kérdés. Irányított gráfban minden csúcs esetén definiálható kifok és befok. Legyen  egy tetszőleges gráf 

és  egy tetszőleges irányítása. Milyen kapcsolat van  fokai és  ki/befokai között? 

3.3. Kérdés. Igazoljuk, hogy nemnegatív egészek egy sorozata akkor és csak akkor realizálható gráf 

fokszámsorozataként, ha a tagok összege páros, 

3.4. Kérdés. Nemnegatív egészek egy sorozatára a tagok összege páros, azaz realizálható mint egy gráf 

fokszámsorozata. Mi a realizációhoz szúkséges hurokélek minimális száma? 

Jelölés.  . Speciálisan , . 

3.5. Kérdés. A  halmazon hány olyan gráf létezik, amely fokszámsorozata az azonosan  sorozat? 

3.6. Kérdés. A  halmazon hány olyan irányított gráf létezik, amely ki- és befokai is mind -ek? 

3.7. Kérdés. Milyen -re van olyan gráf, amely fokszámsorozata ? Ha van ilyen gráf, akkor 

az választható-e egyszerű gráfnak? 

 

3.8. Feladat. Egy gráf minden foka páros. Igazoljuk hogy lehet úgy irányítani, hogy minden csúcsban 

ugyanakkora kifok alakuljon ki mint befok. 

3.9. Feladat. Egy gráffal realizálható  sorozat ( ) akkor és csak akkor realizálható összefüggő 

gráffal, ha  és minden tagja pozitív. 

3.10. Feladat. Egy egyszerű gráffal realizálható  sorozat minden eleme legalább . Ez akkor és csak 

akkor realizálható olyan gráffal, amley  éldiszjunkt feszítőfát tartalmaz, ha . 

3.11. Feladat.   fokszámsorozat realizálható egyszerű gráffal. Igazoljuk, hogy ekkor 

    (a) a -k összege páros, 

    (b) minden  esetén 

 

3.12. Feladat (Erdős─Gallai). Igazoljuk, hogy az egyszerű gráffal történő realizációnál a fenti két feltétel 

nemcsak szükséges, hanem elégséges is. 

3.13. Feladat (Lovász). Igazoljuk, hogy  akkor és csak akkor realizálható teljes párosítással rendelkező 

egyszerű gráffal, ha  és  is realizálható egyszerű gráffal. 
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4. fejezet - Fák összeszámlálása 

1. Adott fokszámsorozatú fák összeszámlálása 

4.1.1. Tétel. Legyen  fokszámsorozat olyan, melyre teljesül a 

 

egyenlőség, ekkor ezen fokszámsorozatot realizáló fák száma: 

 

  

Bizonyítás. Ha valamely  indexre , akkor a fokszámsorozat nem realizálható fával, hiszen egy legalább 

két pontból álló fa csúcsainak fokszáma minimum 1. Ilyen esetben a formula értéke is 0. 

Tegyük fel, hogy  és a realizáló fa csúcsai , ahol . Tudjuk, hogy 

 

így  azaz a  csúcs minden realizáló fában levél. A realizáló fákat  diszjunkt csoportba oszthatjuk 

aszerint, hogy a  csúcsnak melyik másik csúcs a szomszédja. Ha realizáljuk a 

 fokszámsorozatot fával, akkor megkapjuk az eredeti fokszámsorozat egy 

realizációját, amelyben  szomszédja . Ezt felhasználva teljes indukcióval igazoljuk a formula helyességét. 

Az állítás  esetén nyilvánvalóan igaz. Tegyük fel, hogy (1) teljesül  csúcsú fák esetén. Ekkor a 

 fokszámsorozatot realizáló fák száma 

 

4.1.2. Következmény (Cayley). A  halmazon  fa adható meg. 

Azaz az  csúcsú teljes gráf ( ) feszítőfáinak száma . 

Bizonyítás. A fokszámsorozataik szerint csoportosítva a megszámolandó fákat a számukra a következő 

összefüggés adódik 

 

???ahol . 

Vegyük észre, hogy a (2) egyenlőség jobb oldala a multinomiális tétel (lásd BSc Kombinatorika kurzus vagy 

Hajnal Péter, Összeszámlálási problémák, Polygon Jegyzettár, 1997) speciális esete, így 
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2. Fák és lineáris algebra 

Irányított gráf alatt olyan  rendszereket értünk, ahol  és  diszjunkt halmazok,  

illeszkedési relációk, ahol minden  élre egyetlen  csúcs -illeszkedik (az  él kezdőpontja,  kifut -ből), és 

egyetlen  csúcs -illeszkedik (ez  él végpontja,  befut -ba). A  irányított gráfból az irányítás 

elhagyásával a  gráfot kapjuk. Egy irányítatlan gráfnak irányítása egy irányított gráf, ha abból az 

irányítás elhagyásával az eredeti gráfot kapjuk vissza. (Ez nem egyértelmű. Egy  gráfnak  darab irányítása 

van, ahol  a nem hurokélek halmaza.) 

Definíció. Legyen  hurokélmentes, irányítatlan gráf. A  gráf pont-él illeszkedési mátrixán a következő, 

-s mátrixot értjük: , ahol 

 

Hasonlóan, ha  irányított, akkor , ahol 

 

Vegyük észre, hogy bármely oszlopban pontosan két darab nemnulla elem van, és irányított gráf esetében ezek 

egyike , a másik . Ebből adódik, hogy  sorainak összege . 

Definíció. Adott egy  (irányított vagy irányítatlan) gráf, rögzítsük valamely  csúcsát. Ekkor a  

párt gyökeres gráfnak nevezzük. 

Jelölés. Legyen  egy gyökeres gráf.  legyen  egy tetszőleges irányítása. Legyen  egy tetszőleges 

élhalmaz. Ekkor  jelöli azt a mátrixot, amit  pont-él-illeszkedési mátrixából ( -ből) kapunk az  

csúcs sorának eltörlésével és az -beli éleknek megfelelő oszlopok kiemelésével kapunk (azaz  éleinek 

megfelelő oszlopokat is elhagyjuk  sora mellett). 

A fenti definíciók mögött fizikai motiváció is áll. Egy ármakörhöz tartozik egy gráf. Ha az egyes 

huzalszakaszokon/éleken folyó áramerősséget vizsgáljuk. A folyó áramnak iránya is van. Ehhez hasznos 

vennünk az alap  gráf egy irányítását (a lerögzített irányban áramló áram erőssége pozitív, míg az ellenkező 

irányú áram negatív erősségű lesz). Kirchoff csomóponti törvénye azt mondja, hogy gráfunk minden csúcsában 

a bevezető éleken az áramerősségek összege ugyanaz mint a kivezető éleken (a két összeg különbsége ). Ezeket 

az egyeneleteket felírva egy lineáris egyenletrendszert kapunk, amely mátrixa . A mátrix sorainak össze . 

Azaz a rendszer egyenletei nem függetlenek. Egy  csúcsra felesleges felírnunk, ha a többire már tudjuk. Az így 

redukált egyenletrendszer mátrixa . 

3. Kirchoff tétel 

4.3.1. Lemma. Legyen  gráf,  egy tetszőleges irányítása, és  egy tetszőleges gyökér. Legyen  

olyan, hogy  (azaz  egy négyzetes mátrix). Ekkor 

    (1)  akkor és csak akkor a  gráf egy feszítőfájának élhalmaza, ha  

    (2)  akkor és csak akkor nem egy feszítőfa élhalmaza, ha . 

Bizonyítás. A két állítás feltételei komplementer lehetőségek. Így elegendő a két ''akkor és csak akkor'' állítás 

''akkor'' részének irányát. Valóban ekkor mindkét ''csak akkor'' rész következik indirekt módon a másik állítás 

''akkor'' részéből. 

(1): Mivel  fa élhalmaza, a hozzá tartozó gráf -ből felépíthető ághajtásokkal. Jelölje  és  az -edik ághajtás 

során keletkező csúcsot és élt. Vegyük észre, hogy ekkor egyrészt  mindig illeszkedik -re, másrészt  

egyetlen, nála nagyobb indexű csúcsra sem illeszkedik. Ez azt jelenti, hogy abban az illeszkedési mátrixban, 

ahol a(z -től különböző) csúcsok és az -beli élek is index szerint vannak felsorolva, a főátlóban mindig , a 
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főátló alatt pedig  áll. Így a mátrix felső trianguláris, és a determinánsa . Vegyük észre, hogy  

megkapható belőle sor-oszlop cserékkel, így a determinánsuk legfeljebb előjelben különbözik. Ezzel az első 

állítást beláttuk. 

(2):  egy  elemű élhalmaz egy  pontú gráfban. Ez pontosan akkor nem egy feszítőfa élhalmaza, ha van 

benne kör. Jelölje az -beli kör élhalmazát  (speciálisan ). A bizonyítást két esetre 

bontjuk a -beli élek irányítása szerint. 

1. eset:  élei csatlakozóan vannak irányítva. 
 

 

Vizsgáljuk meg az  mátrix -nek megfelelő oszlopai és körünk csúcsainak megfelelő sorok találkozásában 

álló elemeket. Nem jelent megszorítást, ha feltesszük, hogy a csúcsok, illetve élek olyan sorrendben vannak, 

ahogy az ábrán látható. (Ha nem ilyen sorrendben lennének, akkor ez a sor- és oszlopcserékkel elérhető a kívánt 

sorrend, amely változtatás a determinánsnak csak az előjelét változtatja, és ez a tétel szempontjából 

lényegtelen.) 

Könnyű meggondolni, hogy a kék színű blokkban minden sorban pontosan egy -es és egy -es szerepel, 

hiszen minden -re az  élek közül pontosan kettő illeszkedik, az egyik befut -be, a másik pedig kifut 

-ből. A kijelölt blokk feletti és alatti részeken pedig csupa  értékek állnak, hiszen minden körbeli él a két 

körbeli csúcstól különböző, harmadik csúcsra nem illeszkedhet. 

Innen viszont rögtön adódik, hogy az  éleknek megfelelő oszlopvektorok összege . Ez igaz lesz az 

 mátrixban is (ott egyetlen sor lett lehagyva -ből). Így a vizsgált determináns szükségképp zéró (akkor is, 

ha az ábrával ellentétben a kék mátrix egyik sora, az elhagyott, -nek megfelelő sor). 

2. eset:  élei ''össze-vissza'' irányítottak. 

Egy él irányításváltásának hatása az  mátrixra a megfelelő oszlop előjelváltása. A  különböző irányítás 

bármelyikéből kiindulva irányításváltásokkal eljuthatunk az 1. esethez. Tehát a kiindulási és az 1. esetbeli 

mátrix mindössze néhány oszlopvektor előjelében különbözik. Így a speciális (első) esetből következik az 

általános eset is. 

4.3.2. Következmény.  + Az  mátrix rangjára fennáll, hogy , ahol  a  gráf 

komponenseinek számát jelöli. 

Bizonyítás. Két esetet különböztetünk meg. 

1. eset. Tegyük fel, hogy  összefüggő, ekkor -ben létezik feszítőfa, legyen egy ilyen fa élhalmaza . Ekkor 

az 21. Tétel (i) pontja alapján  egy nemeltűnő -es determináns, így -ben van 

-es nemzéró részdetermináns. Ekkor  rangjára a következő alsó korlát adódik: 

. Másrészt , hisz azt tudjuk, hogy  sorvektorainak összege 0, így bármely  

részmátrix determinánsa 0. Összefoglalva: , ahonnan nyerjük, hogy . 

Mivel összefüggő gráfokban a komponensszám 1, ez éppen a tétel állítását igazolja. 

2. eset. Tegyük fel most, hogy a  gráf  darab  komponensből áll: . A komponensek 

osztályozzák a csúcsok és élek halmazát is. Ezen osztályozások alapján természetes módon blokkosíthatjuk az 

 mátrixot: 
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Nyilván a főátló blokkjain kívül minden blokk csupa zéró. Míg a diagonális mentén sorra az  

komponensgráfok illeszkedési mátrixai találhatók. Egyszerű lineáris algebrai eredmény szerint  rangjára 

fennáll a következő: . Minden  indexre  már összefüggő gráf, így az 1. esetből kapott 

összefüggést alkalmazva 

 

A továbbiakhoz szükségünk lesz egy lineáris algebrai tételre: 

4.3.3. Tétel (Cauchy─Binet-formula). Legyen . Ekkor 

 

Megjegyzés. A Cauchy-Bintet-féle tétel  esetén (ekkor a szumma egy tagból áll) a determinánsok 

szorzástétele. 

Ha , akkor a szumma üres, definíció szerint értéke . Könnyen látható, hogy a bal oldal is :  

sorvektorai -beli vektorok, számuk több mint , a terünk dimenziója. Így van köztük nem-triviális lineáris 

összefüggés. Ez öröklődik -re is, így determinánsa . 

A tétel ''újdonsága'' az  eset. 

Ezt alkalmazzuk, hogy főeredményünket beláthassuk. 

4.3.4. Következmény (Kirchoff tétele). Tetszőleges  gráf feszítőfáinak száma 

 

ahol  a  gráf egy tetszőleges irányítása. 

Bizonyítás. Írjuk fel a Cauchy─Binet-formulát az  esetben: 

 

Az 1. Tétel miatt ezen fenti determinánsok vagy zérók vagy  vagy  alakúak attól függően, hogy  

tartalmaz-e kört vagy sem. Ha a nullákat elhagyjuk a fenti összegből, akkor -t kapunk. Ez  

feszítőfáinak száma, ahogy bizonyítani kellett. 

Érdekesség. + Gustav Robert Kirchhoff (Königsberg, Poroszország, 1824. március 12.─Berlin, 1887. október 

17.) német fizikus volt. Jelentős az áramkörök fizikájával kapcsolatos munkássága. Egy áramkör felfogható 

pontok és élek halmazaként (egy megfelelő illeszkedési relációval), tehát gráfként. Mivel minden élen az ott 

folyó áramnak iránya van, természetes hogy irányított gráfként tekintsünk egy áramkörre (az élek iránya egy 

viszonyítási alap, az áramerősseg pozitív, ha az áramlás iránya megegyezik az él irányával, különben negatív). 

Kirchoff első törvénye szerint egy áramkörben minden csomópontban a befolyó áram erőssége megegyezik a 

kifolyó áram erősségével. Azaz minden csúcsra felírható egy egyenlet, amelyben az  (az  élen folyó áram 

erőssége) változók szerepelnek. Ennek a lineáris egyenletrendszernek mátrixa . Ezek után érthetővé válik, 

hogy miért érdeklődött ezen mátrixok iránt Kirchoff. Ő (mint minden fizikus) nyilván természetesnek vette, 

hogy gráfunk összefüggő. A rang meghatározása számára persze azt a kérdést jelentette, hogy: ''Az összes 

csomóponti törvény között milyen összefüggések vannak, közülük hány tekinthető függetlennek, amelyek 
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meghatározzák a többit is?'' A rangra vonatkozó eredményünk azt adta, hogy a csomóponti törvények közül 

bármelyik  darab független és meghatározza a fel nem írt csomóponti törvényt (feltesszük, hogy  

összefüggő). 

Egy konkrét áramkörnél persze csak a független törvényeket írjuk fel. Ezek mátrixa az  mátrix. 

Mielőtt továbbhaladnánk nézzük meg az  szorzatmátrixot közelebbről. Ezen mátrix általános,  

indexű eleme -adik sorának és -edik oszlopának belső szorzata, azaz -adik és -edik sorainak 

belső szorzata. Ha , akkor a belsőszorzat (a megfelelő koordináták szorzatainak összege) az  és  közötti 

élek számának -szerese. Ugyanis csak azok az elemek lesznek -tól különbözők az összegben, ahol mindkét 

vektor megfelelő eleme egyszerre nemzéró, ami pontosan akkor fordul elő, ha fut egy  él -ból -be vagy -

ből -ba. Mindkét esetben ez az él -gyel járul hozzá az összeghez (az első esetben -gyel, a 

másodikban -gyel). Ha pedig , akkor ez a belső szorzat  lesz: Akár -ból indult, akár -be 

befutott egy él, ezt az információt jelző -es vagy -es a belső szorzatban négyzetre emelődik. Így végül 

minden -ra illeszkedő él -et ad az összeghez. 

Összefoglalva: 

 

Így a Kirchoff tétel egy új alakjához jutottunk: 

4.3.5. Tétel (Kirchoff-tétel, II. alak). A feszítőfák száma -ben , ahol  a fokszámokat 

tartalmazó diagonlás mátrix,  pedig gráfunk szomszédsági mátrixa. (A  felső index arra emlékeztet, hogy 

csak az -től különböző csúcsok számítanak, speciálisan mátrixaink mérete .) 

Kirchoff tételéből könnyen adódik a Cayley-formula. 

4.3.6. Következmény (Cayley tétele).  -nek (az  pontú teljes gráfnak)  darab feszítőfája van, azaz a 

 csúcshalmazon  darab fa van. 

Bizonyítás. Kirchoff tételét a  speciális esetre felírva adódik a kívánt állítás: 

 

A determináns kiszámításához mátrixunkon olyan átalakításokat végzünk, amelyek nem változtatják meg a 

determináns értékét. Először a másodiktól kezdve az összes sort hozzáadjuk az első sorhoz. Majd az új első sort 

adjuk hozzá az összes többihez: 
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hiszen felső trianguláris mátrix determinánsa a főátlón lévő elemek szorzata, a főátlón pedig egy darab -es és 

-es darab  szerepel. 

4. Cayley tételének kombinatorikus bizonyítása 

A Cayley-tétel állításában rejlő összeszámlálási feladatra nagyon kompakt, szép formula adja meg a választ. 

Sejthető, hogy az egyszerű alakú eredményhez szép, kompakt érvelés is elvezethet. Kettőt is ismertetünk. 

Első kombinatorikus bizonyítás Cayley formulárára (Joyal) 

Megadunk egy bijekciót a  halmaz és az  

függvényhalmaz között. Az első halmaz elemei fák az  halmazon két kitüntetett csúccsal (címkézett fák), 

amelyekben a két címkézett csúcs akár egybe is eshetnek. Ezek száma a Cayley-tételben rejlő összeszámlálási 

feladatra adott válasz -szerese (ennyi lehetőség van minden  csúcshalmazú fán az  és  címkéjű csúcs 

kijelölésére). A második halmaz elemszáma . A két halmaz közötti bijekció igazolja azonos 

elemszámúságukat, így Cayley tételét. 

A bijekció minden  címkézett fához hozzá fog rendelni egy  fuggvényt, az  fa Joyal-kódját, 

amit a következő módon kaptunk. A függvény leírását egy példával mutatjuk be. 

Példa. 
 

 

A fában legyen  és . 

Erre az esetre le is írjuk a kódolás kimenetelét. 

Írjuk le az  út (ez fában egy jól meghatározott út) csúcsait 2-féle sorrendben egymás alá: 

     növekvő sorrendben (példánkban 2 3 4 8), 

     -tól -ig az úton való haladás sorrendjében (példánkban 4 3 2 8). 

A két csúcsok/számok sorrendjét írjuk egymás alá és olvassuk el mint egy permutációt: . 
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Az  fához rendelt  függvény ennek a kiterjesztése lesz (ez a kiterjesztés már nem feltétlenül permutáció). 

Minden olyan  csúcsra, ami nem eleme az  útnak, legyen -nek azon szomszédja, ami az úthoz 

közelebb van, mint . A körmentesség és összefüggőség miatt ez jó definíció. 

Tehát példánk címkézett fájának Joyal-kódja: 

 

4.4.1. Állítás. A Joyal-kódolás bijekció, vagyis az  függvény ismeretében felépíthető az eredeti fa. 

Példa. 

 Animáció a Joyal-kódolás bemutatására  

Csak az inverz függvényt írjuk le, mint egy dekódoló eljárást. A részletek kidolgozása az érdeklődő hallgató 

feladata. 

Vegyük észre, ha  a fa egy olyan csúcsa, ami nem eleme az  útnak, akkor -re  a fa éle. Tehát ha 

ismernénk az  út csúcsait, akkor már csak annyit kellene tenni, hogy egyrészt valamilyen módon kitaláljuk 

ezek sorrendjét az  úton és ezáltal meghatározzuk az út éleit, másrészt az úton kívüli  csúcsban behúzzuk az 

 éleket, és ezzel vissza is kapjuk a fát. 

Az  út csúcsain az  megszorítása permutáció, így idegen ciklusok szorzatára bomlik. Ugyanakkor vegyük 

észre, hogy az  úton kívül az  sehol másutt nem működhet hasonlóan, egy úton kívüli  csúcsa semmilyen 

-ra nem lesz . Valóban: Az , , ,  sorozatban lesz egy első elem, ami már az útra esik, és 

úton lévő elemhez az  csak úton lévő elemet rendelhet, tehát  nem térhet vissza e sorozatban újra. 

Ezzel konstruálhatunk egy algoritmust az  út elemeinek kiszűrésére. Minden egyes csúcsra vegyük sorra az 

,  elemeket. Ha  eleme ennek a sorozatnak, akkor (és csak akkor)  eleme az  útnak. Innen 

megvan az út csúcsainak  halmaza. Ezeket írjuk le növekvő sorrendben egymás mellé. Alájuk írjuk le az  

melletti értéküket. Az  melletti függvényértékek sorozata (ilyen sorrendben) adja a  út csúcsait, és mivel 

ekkor már egymást követő rendben állnak, ezeket a sorra össze kell kötni. 

Befejezésül húzzuk be az összes  élt. 

Példa. 

 Animáció a Joyal-kód dekódolásának bemutatására  

Második kombinatorikus bizonyítás Cayley formulájára (Prüfer) 

Tekintsünk egy tetszőleges  fát  csúcshalmazzal, . Bevezetjük  Prüfer-kódjának 

fogalmát, amelyet a következő algoritmus hoz létre. Az algoritmus során egy változó  fánk lesz, ami 

kezdetben , így . 

Legyen  a minimális indexű levél a fában (minden legalább két pontú fában van legalább két levél, így  

definíciója jó),  pedig legyen  szomszédja.  jelölje azt a fát, amelyet -ból a  csúcs (és  él) 

elhagyásával kapunk. Általában  rekurzív definíciója:  a legkisebb indexű levél a  fában,  pedig 

 szomszédja. A  fa a  levél elhagyásával kapható -ből. Ha , akkor megállunk. 

Példa. Az alábbi animáció a Prüfer-kódolásra mutat példát 

 Animáció a Prüfer-kódolás bemutatására  

 

A  fa Prüfer-kódja a  sorozat. Példánkban a fa kódja . 

animation/animated-joyal.pdf
animation/animated-joyal_de.pdf
animation/animated-prufer.pdf
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Tehát a kód eleme a  halmaznak. Mivel ezen halmaz  elemszámú, a Cayley-tétel 

bizonyításához elegendő kimutatni, hogy a Prüfer-kódolás bijekció (azaz van hozzá inverz, dekódoló függvény). 

Megjegyezzük, hogy -et azért hagytuk ki a kódból, mert az szükségszerűen , a legnagyobb csúcs. Ugyanis 

amikor összegyűjtjük a leveleket, akkor legalább két lehetőséghez jutunk. A minimális levél tehát biztos nem  

lesz. Speciálisan  egyetlen csúcsa  lesz, ami egyben  szomszédja. 

Megadjuk ezek után a kód visszafejtését, ami igazolja, hogy a Prüfer-kódolás bijekció. Ehhez vegyük észre, 

hogy egyrészt levél nem szerepel a Prüfer-kódban, másrészt minden olyan csúcs, ami nem levél elő fog fordulni. 

Így a levelek halmaza pont a kódban nem szereplő csúcsok halmaza.  ennek minimális eleme: 

 (a felülvonás a komplementer kézpését jelöli).  rekurzíven meghatározható. Azaz  

a minimális elem  komplementeréből, !! de a  halmazban !!. Azaz 

. Általában . 

Az érdeklődő hallgató beláthatja, hogy az így leírt  sorozat a kódban lévő  csúcsokkal (és  csúccsal) 

mint szomszédokkal egy fát ír le, továbbá a hozzárendelés a Prüfer-kódolás inverze. 

Példa. 

 Animáció a Prüfer-kód dekódolásának bemutatására  

5. + A Cauchy─Binet-féle formula bizonyítása 

A teljesség kedvéért vázoljuk a Cauchy─Binet-formula bizonyítását. 

Tekintsük az alábbi determinánst: 

 

ahol az  és  (közös méretű) mátrixok sorait az , oszlopait a  halmazzal azonosítottuk. Feltehető, hogy 

 és . A  mátrix sorai és oszlopai is -val azonosíthatók. 

Vigyáznunk kell mert az  és  halmazok nem diszjunktak így igazából  indexű sorból kettő van:  és . A 

 mátrix első sorának indexe az -beli . A -beli -nek megfelelő sor a  mátrix -edik sora. 

 első kifejtése: Használjuk a Laplace-tételt és fejtsük ki -t az első  sora szerint: 

 

Az  elemű oszlophalmaz nem fut végig  összes  elemű részhalmazán. A kihagyott tagoknak megfelelő 

szorzat első tényezőjének mátrixában van  oszlop, azaz determinánsa , a szorzat szummához való 

hozzájárulása . A Laplace-formulában szereplő előjelek a kiválasztott részmátrix sorainak, oszlopainak 

indexeitől függ. Mivel , ezért egy  elemének megfelelő oszlop  mátrixában az -edik oszlop. 

A  determinánst fejtsük ki az első  oszlopa szerint. Egy mátrix több oszlopa szerinti kifejtésben ki 

kell vennünk a kifejtő oszlopok  mátrixából egy  sorhalmaza által meghatározott négyzetes részmátrixát. 

Jelöljük ezt -mel. A formula: 

 

Könnyű látni, hogy a fenti összegnek csupán az az egy tagja lesz nemzéró, ahol . Ugyanis ha , 

akkor , és az egységmátrix  - ezek megfelelő oszlopaiból és -nak megfelelő soraiból álló 

részmátrixban ekkor lesz csupa nulla sor, ami azt jelenti, hogy . Ha , akkor 

. Ezért a fenti egyenlőség az alábbi formulára redukálódik. 

animation/animated-prufer_de.pdf
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Innen 

 

hiszen  kitevőjében a páros tagok elhagyhatók és az  tag a vele azonos paritású -re cserélhető. 

D második kifejtése. 

 

Átalakítjuk a determinánst úgy, hogy a  sorhoz  hozzáadjuk az első -sor -szeresét, a második 

-sor -szeresét, és így tovább. Ezen elemi átalakítások után a következő összefüggéshez jutunk 

 

ahol az átalakított mátrix bal felső sarkában szereplő  mátrix -adik sorának -edik eleme éppen -adik 

sorvektorának és -edik oszlopvektorának belső szorzatának ellentettje, azaz . Így 

 

A két kifejtés eredményét összevetve kapjuk a Cauchy-Binet-féle tételt. 
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5. fejezet - Fák összeszámlálása 

5.1. Kérdés. Határozzuk meg a következő gráfokban a feszítőfák számát: 

    (i)  pontú kör, 

    (ii)  pontú kör és egy -edik csúcs, amelyet a kör minden csúcsával összekötünk (  pontú kerékgráf), 

5.2. Kérdés. Definiáljuk az ághajtás operációt. Írjuk le a fa fogalmát ezzel a fogalommal. 

 

5.3. Feladat. Igazoljuk, hogy egy  fa tetszőleges csúcsából kiindulva felépíthető ághajtásokkal. 

5.4. Feladat. Legyen  a  gráf feszítőfáinak száma. Legyen  a  gráf egy éle. Igazoljuk, hogy 

 

agol  az  él kontrakciójával nyert gráf, azaz -t elhagyjuk és két végpontját azonosítjuk. 

5.5. Feladat. A  gráfból képezzük a  gráfot úgy, hogy minden élét  párhuzamos éllel helyettesítjük. Hogy 

fejezhető ki  feszítőfáinak száma  feszítőfáinak számaból? 

5.6. Feladat. A  gráfból képezzük a  gráfot úgy, hogy minden  élét  hosszú  úttal helyettesítjük (a 

helyettesítő utak belső pontjainak halmazai diszjunktak). Hogy fejezhető ki  feszítőfáinak száma  

feszítőfáinak számaból? 

5.7. Feladat. Legyen  egy fa a  csúcshalmazon. Legyen  egy a 

fánkhoz tartozó monom. Igazoljuk, hogy 

 

ahol az összegzés az összes fára történik. 

5.8. Feladat. Legyen  a fák száma a  csúcshalmazon. Igazoljuk a következő rekurziót: 

 

5.9. Feladat. Határozzuk meg a következő gráfok feszítőfáinak számát: 

    (i) , ahol  egy él -ben, 

    (ii)  

5.10. Feladat. Igazoljuk, hogy az  pontú fák izomorfiatípusainak száma  és  között van. 
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6. fejezet - Folyamok 

1. Folyamok elméletének alapfogalmai 

Legyen  irányított gráf,  két kijelölt csúcs és  függvény. Ekkor  négyesét 

hálózatnak nevezzük, ahol  pontot forrásnak,  pontot nyelőnek, -t pedig kapacitásfüggvénynek nevezzük. 

Megjegyzés. Hálózatok sok gyakorlati probléma absztrakciójához hasznosak. Például egy város 

vízvezetékhálózata írható így le, ahol a kapacitásfüggvény a csövek terhelhetőségét (például átmérő) adja meg. 

Egy úthálózat is modellezhető így. Egy él kapacitása az áteresztő képessége, a megfelelő útszakasz 

szélességével, sávjainak számával arányos. 

A fenti fogalom egy statikus fogalom. Olyan mint egy programozó számára a hardver. Az alkalmazott 

matematikus/programozó számára a hálózat adott/felmért és az alkalmazás inputja. A dinamika leírásához új 

fogalom kell. 

Definíció. Az  függvényt folyamnak nevezzük a  hálózatban, ha 

    (F1) minden  él esetén  

    (F2) minden  esetén , ahol  az -be befutó élek 

halmaza,  az  pontból kifutó élek halmaza. 

Az első feltételt megengedettségnek nevezzük.  tehát megengedett, ha a csöveken nem folyik át a kapacitásnál 

nagyobb, illetve negatív mennyiség. A második feltételben szereplő egyenlőségek vezérlő elvét megmaradási 

törvénynek nevezzük. Ezek természetes fizikai feltételek. 

Ahhoz, hogy könnyebben elképzeljük a folyamokkal kapcsolatos fogalmakat, nézzünk egy másik alkalmazást. 

A hálózat legyen egy város úthálózata. A forrás lehet egy lakótelepet, lakóparkot reprezentáló csúcs. A belvárost 

reprezentálja a nyelő. A folyam a reggeli forgalom: a belvárosba szeretnének eljutni autóval az emberek. 

Minden élen a folyam megadja az ott folyó forgalmat. 

Példa. Az  folyam egy tetszőleges hálózatban. Ekkor minden élen  anyagmennyiség fut. 

Speciálisan minden hálózatban megadható folyam. Hogy ezek a folyamok összevethetők legyenes szükségünk 

van egy újabb fogalomra. 

Definíció. Egy folyam értéke  (  a nyelő). 

Az  folyam értéke negatív is lehet, ilyenkor visszafele folyik a víz a csőhálózatban. Az üres folyam értéke . 

Folyam probléma: Adott egy hálózat. Keressünk hozzá egy maximális értékű folyamot. 

A maximális jelző első olvasatban problémás. Egy folytonos problémával állunk szemben, amikor nem 

szüségszerű a legnagyobb érték fevétele. Egy folyam egy  élű hálózatban  valós szám leírásával adható meg, 

azaz azonosítható  egy pontjával. A folyamoknak megfelelő pontok  egy kompakt halmaza, 

amelyen az érték egy folytonos függvény. Ez a folytonos függvény felveszi maximumát  egy kompakt 

részhalmazán. 

Megjegyzés. Tulajdonképpen a folyam probléma a lineáris programozás feladat egy speciális esete: a 

maximalizálandó  függvény lineáris, valamint a folyamok halmaza lineáris egyenlőségekkel és 

egyenlőtlenségekkel van definiálva. 

Az, hogy az érték nem lehet tetszőleges nagy az elemi módon is könnyen látszik. Tetszőleges  folyam esetén 

 

Azaz  a hálózat egy paraméterével becsülhető. 
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Vizsgálatunkat egy fontos észrevétellel kezdjük. Bevezetjük a vágás fogalmát. Ez lehetőséget ad a folyam 

értékének alternatív leírására és ez alapján a legnagyobb folyamértékére alternatív felső becsléseket kapunk. 

Definíció. Legyen  egy irányított gráf. Egy  vágás -ben a ponthalmaz egy kétosztályú partíciója. 

 és  a vágás két osztálya vagy partja.  egy s-t vágás, ha , és . 

Jelölés.   a  vágás élhalmaza, azon élek halmaza, amelyek két végpontja a vágás két különböző oldalára 

esik. 

Irányított gráfban  természetes módon két osztályba sorolható aszerint, hogy a vágás egy élének 

kezdőpontja a forrás vagy a nyelő oldalán van. 

 

 
 

 Egy vágás 

6.1.1. Lemma. Legyen  egy tetszőleges folyam. 

    (i)  

    (ii) Tetszőleges  s-t vágásra: 

 

Tehát egy megfelelő  vágás alapján ki lehet fejezni a folyam értékét: a forrás felől átfolyó anyagmennyiségből 

kivonva a nyelő irányából visszafolyó anyagmennyiséget megkapjuk -t. 

Bizonyítás. (i) az (ii) pont speciális esete ( ), így elég (ii)-t igazolni. 

 minden  csúcsára egy egyenlőséget írunk fel. A  csúcsokra (azaz a nem nyelőkre) felírjuk az 

anyagmegmaradás törvény rendezett formáját: 

 

A  esetben a folyam értékének definícióját írjuk fel: 

 

Ezután összegezzük az összes -beli csúcsra felírt egyenlőséget. A jobb oldal pontosan  lesz. Egy él 

viszonya a vágáshoz négyféle lehet. Az -beli élek nem szerepelnek a felírt egyenlőségekben. A -beli  élek 

kettőben szereplnek. Az egyikben befutó élként, hozzájárulása az öszeghez  előjellel/  súllyal . Egy 

másikban kifutó élként, hozzájárulása az öszeghez  előjellel/  súllyal . Az összegzésben  kiesik. A 

maradék élek (  élei) két kategóriába esnek: 

    (i) A -beli  élek egytelen  csúcsra felírt egyenlóségben szereplnek és ott szerepük: befutó él. Az 

összeghez  hozzájárulást ad. 



 Folyamok  

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

    (ii)  A -beli  élek egytelen  csúcsra felírt egyenlóségben szereplnek és ott szerepük: kivezető él. Az 

összeghez  hozzájárulást ad. 

Így az összegzés után a bal oldalon a lemma állításában szereplő jobb oldali kifejezést kapjuk. Az állítás adódik. 

Az alábbi becslést adhatjuk -re: 

6.1.2. Következmény. Legyen  tetszőleges folyam,  vágás. Ekkor 
 

, 

-t a vágás kapacitásának nevezzük. 

Az állítás bizonyítása egyszerű. A folyam érték -re alapuló felírásában az  tagok -vel, a  tagok -

val becsülhetők felül. A becslésünk tetszőleges folyamra és tetszőleges vágásra igaz. Legerősebb változata: 

6.1.3. Következmény. 

 

tehát a maximális folyam érték legfeljebb akkora mint a minimális vágáskapacitás. 

Tudjuk, hogy véges sok vágás van egy n csúcsú gráfban, pontosan  db. Azaz a jobb oldal egy véges 

halmazon vett optimalizálási probléma. Célunk, hogy belássuk, hogy felső becslés valójában egyenlő a 

maximális folyamértékkel. Ha  optimális/maximális értékű, akkor alkalmas vágással -beli élek kapacitásig 

kihasználtak, míg az -beli éleken nincs visszafolyás. 

Definíció. Legyen  hálózat, ebben pedig egy  folyam. Legyen  egy irányítatlan értelemben vett út 

-ben. (Azaz hagyjuk el a  gráf irányítását, így kapjuk a  irányítatlan gráfot.  egy út ebben.)  éleit két 

kategóriába sorolhatjuk -beli irányításának megfelelően: vagy előrehaladó él (azaz a -t leíró pont-él-pont-él

 sorozatban kiinduló végpontja előbb van) vagy hátramutató él. Ezen élek halmazai  és . 

Így . Ekkor P javító út (  folyamra,  hálózatban), ha 

    (J1)  egy  út -ben, (speciálisan ), 

    (J2)  esetén , míg  esetén , azaz ha az előrehaladó éleken a 

folyam nem használja ki a csőszakasz által engedet maximumot (az él kapacitását) valamint visszafele (a 

hátramutató éleken) is történik bizonyos ''visszafolyás''. 
 

 Egy irányítatlan  út 

6.1.4. Lemma. Legyen  egy folyam a  hálózatban. Ekkor ha találunk egy  javító utat, akkor  

folyam javítható, azaz nem maximális értékű. 

Bizonyítás. Legyen  egy javító út -re. Legyen  (azaz, egy élhez tartozó 

szám azt mutatja meg, hogy legfeljebb mennyivel növelhető az anyagmennyiség ezen élen a kapacitás korlát 

megsértése nélkül), hasonlóan , valamint a minimumuk: . Javító 

út esetén , azaz lehet még növelni az anyagáramlást. Legyen a módosított folyam 
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A következő észrevételek szolgálják a bizonyítás alapját: 

    (1) . 

    (2)  megengedett, 

    (3)  teljesíti a megmaradási törvényt minden nem-nyelő, nem-forrás csúcsban, 

    (4) . 

(2) és (3) együtt igazolja, hogy  egy folyam. (1) és (4) együtt igazolja, hogy  értéke nagyobb mint -é. 

Azaz egy javító út felismerése egy módot ad folyamunk javítására. Vajon ez a módszer univerzális-e? Van-e 

ügyesebb módszer a folyamérték növelésére? Egy ilyen módszer javító út hiányában, egy más logika alapján 

adna nagyobb értékű folyamot. 

2. A folyamok alaptétele és következményei 

A következő tétel a korábban feltett kérdések megválaszolásához vezet. 

6.2.1. Tétel. Legyen  egy folyam a ) hálózatban. A következő állítások ekvivalensek: 

    (i)  folyam értéke maximális 

    (ii) -hez van olyan  vágás, hogy , 

    (iii) -hez nincs javító út. 

Bizonyítás. : Az előző lemma szerint javító út léte bizonyítja, hogy folyamunk nem optimális. A fenti 

implikáció ugyanezt az állítást tartalmazza némi logikai átfogalmazással. 

: Tetszőleges  vágás kapacitása tetszőleges folyam értékét felülről becsüli. Ha egy felső becslés 

egyben folyam érték is, akkor ez a folyam értéke biztos maximális. 

A tétel lényege a  állítás. Ennek bizonyításához az alábbi fogalmat vezetjük be: 

Definíció.   javítóút-kezdemény (egy  hálózatban lévő  folyamra), ha: 

    (J1 ) -ből induló út -ben, 

    (J2) tetszőleges  esetén  és tetszőleges  esetén . 

Azaz a javító útság feltételei közül csak azt dobjuk el, hogy az út a nyelőbe vezessen. Emiatt egy javítóút-

kezdemény nem használható egy folyam növelésére. Ha a megfelelő lemma alapján a folyamunkat 

megváltoztatjuk, akkor az út  végpontjában a megmaradási törvény megsérül. A javítóút-kezdemény egy olyan 

út, aminél esélyt láthatunk, hogy meghosszabbításával javító utat kapjunk. 

Legyen , . Megjegyezzük, ha , 

azaz -be vezet javítóút-kezdemény, akkor ez az út végig -ben vezet, hiszen A javítóút-kezdemény 

kezdőszeletei is javítóút-kezdemények. 

(iii) miatt . Az '' '' út egy  hosszú út, ami nyilván javítóút-kezdemény, azaz . A fenti két halmaz egy 

 vágást határoz meg. 

6.2.2. Állítás. A  vágás bizonyítja -t, azaz . 
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Bizonyítás. Tudjuk, hogy a vágáson alapulva is felírhatjuk a folyam értékét: 

 

Legyen tetszőleges  él (azaz  és ). Legyen  egy  út irányítatlan értelemben, ami 

-et bizonyítja (azaz javítóút-kezdemény). Ekkor  egy  út, ami nem lehet javítóút-

kezdemény, hiszen . A javítóút-kezdeménység egyetlen módon ''romolhat el'': . Valóban 

 és  sérülése esetén csak  lehetőség marad egy folyamban. 

Teljesen hasonló logika adja, hogy tetszőleges  él esetén . 

Így fent felírt, a folyam értéket adó kifejezést tovább írhatjuk: 

 

Ahogy bizonyítani kellett. 

Az állítás bizonyítása az alaptétel bizonyítását teljessé tette. 

A 3. ábra a főtétel bizonyításához tartalmazza. 
 

 Egy hálózat, egy folyam, benne javító 

úttal, a javított folyam, egy optimális folyam az ezt igazoló vágással. 

6.2.3. Következmény (Maximális-folyam-minimális-vágás-tétel, Max-flow-min-cut-tetel, MFMC tétel). 

 

Bizonyítás. Valóban. Már lattuk, hogy a bal oldal nem nagyobb, mint a jobb oldal. Legyen  egy maximális 

értékű folyam. Az alaptétel szerint van hozzá (ii) pontban leírt tulajdonságú vágás. Ez éppen azt adja, hogy a 

jobb oldal sem nagyobb, mint a bal oldal. 

6.2.4. Következmény. A következő algoritmus inputja egy hálózat. Az algoritmus leállásakor egy maximálsi 

értékű folyamot ad meg. 
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Ford-Fulkerson algoritmus: 

Kiinduló lépés: Legyen , azaz  az üres folyam. 

// A cél egy kiinduló folyam definiálása. Ha látunk egy nagyobb értékű folyamot, 

// akkor kezdhetünk ezzel is. 

Keresés inicializálása: Legyen . 

//  azon csúcsok halmaza, ahová javítóút-kezdeményeket találtunk. 

Javítóút-kezdemények növelése: 

//  növelése. 

Legyen 

 

és 

 

Keressük meg  egy  elemét. 

Ezután három esetet különböztetünk meg: 

    (i) Bővítés: Ha  akkor  és folyatssuk a Javítóút-kezdemények növelése lépéssel. 

    (ii) Javítás: Ha  akkor ''nyomozzuk vissza'' hogyan jutottunk el ide. Az ''ok'' egy javító út lesz. Ez alapján 

javítsuk -et:  (lásd a javító út definiáióját követő lemmát). Térjünk vissza a Keresés inicializálása 

lépésre. 

    (ii) Leállás: . 

// Ekkor .  konkrét értéke megegyezik azon halmazzal, ami a főtétel 

// (ii) (i) bizonyításában szerepelt. 

Ekkor STOP, az aktuális folyam értéke maximális. 

A következmény igazolása nyilvánvaló a főtétel bizonyítása alapján: Leállás esetén az aktuális  halmaz egy 

 vágás ír le. Erre és az aktuális -re , azaz az output korrekt. 

Megjegyzés. A fentiek alapján érdemes a Ford─Fulkerson-algorimtust úgy módosítani, hogy leálláskor a 

kiszámolt  vágást is kiadja. Ez egy olyan vágás lesz, amely előremutató élein kapacitásnyi/maximális 

anyagmennyiség folyik, míg hátramutató élein nincs visszafolyás. Ez egy laikus számára is mutatja az output 

korrektségét, abban akkor is megbízhatunk, ha az algoritmus kódolása esetelg nem megbízható. 

Példa. 

 Animáció a Ford─Fulkerson-algoritmus bemutatására  

Az algoritmus javító utas növeléssel próbálja elérni az optimális folyamot. A fenti következmény csak azt 

mondta, ha az algoritmus leáll, akkor outputja korrekt. Ciklizálhat-e az algoritmus? Azaz elképzelhető-e, hogy 

javítások végtelen sorozatát kapjuk, így sose érjük el az optimális folyamot. Ciklizálás esetén a kapott folyam-

sorozat értéke monoton nő és a hálózat által korlátozott. Azaz az értékek sorozata konvergens. A ciklizálásnak 

két kimenetele lehet. Jobb esetben a kiszámolt folyamok értékei az optimális folyamértékhez konvergálnak. 

Elképzelhető-e, hogy az algoritmus ciklizál, de a folyamértékek sorozatának limesze nem a optimális folyam 

érték (hanem nyilván annál kisebb)? 

A fenti kérdésekre többféle válasz is adható. 

animation/animated-flow.pdf
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1. válasz: Valóságban a kapacitásfüggvény értékkészlete nem a pozitív valós számok halmaza, hanem , azaz 

a pozitív racionális számok halmaza. Ezek a kapacitás értékek (véges sok) skálázhatók úgy, hogy egészek 

legyenek (gondolhatunk arra, hogy alkalmas mértékegységváltást végzünk vagy a kapacitás értékeket leíró 

racionális számok közös nevezőjével minden beszorzunk). 

Ha a kapacitások egészek és a kiinduló folyam is egészértékű (folyamot leíró függvény értékkészlete ), akkor 

az algoritmus futása során végig csak egész számokkal dolgozik. Speciálisan  is egész lesz, azaz  

(lásd a javítóút definícióját követő lemmát). Azaz a folyam minden javításánál a folyam értéke legalább -gyel 

nő, így nem lehet ciklizálás. 

2. válasz: Elméletben elképzelhetjük, hogy pontos valós aritmetikával dolgozunk. A fenti algoritmus javítóút-

kezdemények növelése olyan szabadon van megfogalmazva, hogy tetszőleges javítóút megtalálasához vezet. 

Azaz sok rövid javítóút létezése esetén is lehetséges, hogy a fenti nem-determinisztikus leírás egy hosszú 

javítóúthoz vezet. Példák adhatók, hogy ekkor elképzelhető az, hogy a kiszámolt folyamok értékeinek monoton 

növő korlátos sorozata nem az optimális folyamértékhez tart. 

3. válasz: Módosítsuk a javítóút keresést a szélessségi keresés filozófiája szerint. Az így kapott algoritmus a 

Ford─Fulkerson-algoritmus Edmonds─Karp-változata. Ekkor csak a Javítóút-kezdemények növelése lépést 

változtatjuk meg az alábbiak szerint: 

Határozzuk meg a  halmazt. 

Ezután három esetet különböztetünk meg: 

    (i) Bővítés: Ha  akkor  és folytassuk a Javítóút-kezdemények növelése lépéssel. 

// Ekkor az  halmaz bővítésénél olyan  csúcsokat kell összegyűjteni, 

// amelynél a hozzátartozó  csúcs a  halmazból kerül ki. 

// A korábbiakkal szemben most nagyobb növelési lépés is lehetséges. 

    (ii) Javítás: Ha , akkor az eredeti algoritmus alapján járunk el. 

    (ii) Leállás: Ha , akkor az eredeti algoritmus alapján járunk el. 

Ez a változat garantálja, hogy a legrövidebb javító utat találjuk meg. Belátható, hogy az Edmonds─Karp-

algoritmus (sőt a Ford─Fulkerson-algoritmus minden olyan változata, ami a legrövidebb javítóutakkal javít) 

olyan, hogy  javítás után leáll, speciálisan nincs ciklizálás. Persze a fenti állítás jóval erősebb. A futási 

idő végessége helyett egy felsó becslést ad rá, ami az input méretében polinomiális. A fenti változat egy 

úgynevezett polinomiális algoritmus. A polinomiális jelző (amit a fenti vázalatos leírás magyaráz meg) az 

''elméletileg hatékonynak tekintendő'' elfogadott formalizálása. 

A 1. válasz gondolatmenetéből kapjuk a következő következményt. 

6.2.5. Következmény. Legyen  hálózat, amelyben . Ekkor létezik  

optimális folyam. 

Megjegyezzük, hogy nem állítjuk, sőt nem is igaz, hogy minden optimális folyam szükségszerűen olyan, hogy 

minden élen egész anyagmennyiség folyik. Az alábbi ábrán példák láthatók hálózatokra és egész, illetve nem 

egész optimális folyamokra. 
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3.  folyamok uniform hálózatokban 

Definíció. Egy hálózatot uniformnak nevezzük, ha minden él kapacitása egyenlő. Feltesszük (feltehetjük), hogy a 

közös kapacitás . 

Uniform hálózatokban vizsgáljuk az optimális folyamokat. Ha azzal a feltétellel élünk, hogy folyamunk minden 

élen egész értéket vegyen fel, akkor is elérhetjük a maximális folyamértéket. Feltételünk uniform hálózatban azt 

jelenti, hogy folyamunk  függvény. Az ilyen folyamokat  folyamnak nevezzük. Egy 

 folyam azonosítható az  élhalmazzal. Azaz az  

által leírt  élhalmazból visszafejthető a folyam. Ez az azonosítás ugyanaz mint az  részhalmazai és az 

-n értelmezett karakterisztikus függvények azonosítása. 

Észrevétel. Legyen  egy  értékű  folyam. 

A megmaradási törvény teljesülése azt jelenti, hogy minden  csúcsra ─ ami nem-forrás és nem-nyelő ─ 

ugyanannyi  él fut be, mint ki ( -befoka egyenlő -kifokával). Továbbá a nyelőbe -val több él fut be, mint 

ahány él kifut, a forrásból pedig -val több él fut ki, mint ahány befut. 

Az észrevételt egy formulában összefoglalhatjuk: 

 

6.3.1. Következmény. Legyen  egy  értékű  folyam. Legyen  a megfelelő élhalmaz, tegyük fel, hogy -

ben ott van egy irányított kör  élhalmaza. Ekkor az  élhalmaz is megfelel egy  értékű folyamnak. 

Bizonyítás. Valóban, az ellenőrizendők az élhalmaz be- és kifokaira vonatkozó feltételek. Az irányított kör 

éleinek elhagyása a kifok és befok különbségét nem változtatja. 

6.3.2. Lemma. Legyen  egy  értékű  folyam. Legyen  a megfelelő élhalmaz. Ekkor  tartalmazza  

éldiszjunkt  út élhalmazát. 

Bizonyítás.  eset nyilvánvaló. 

Feltehető, hogy , így .  egy folyamot kódol, így észrevételünk alapján a csúcsok -befokának és 

-kifokának különbségeit ismerjük. 

Legyen  egy forrásból kiinduló él -ben (ilyennek lennie kell). Ekkor a fokszám feltételek miatt -t előre 

kiterjeszthetjük egy  maximális úttá (kör nem alakulhat ki a bővítés során). Az elakadás csúcsa csak a nyelő 

lehet. Ezzel találtunk egy  utat. 

Ekkor -re is teljesülnek a megmaradási törvényhez szükséges fokszám feltételek, azaz  is egy 

folyamot kódol. Értéke . Indukcióval befejezhetjük a bizonyítást vagy leírhatunk egy rekurzív (mohó) 

eljárást ami megtalálja az állítást bizonyító  darab utat. 

Ha a lemmabeli  irányított körmentes, akkor erősebbet is állíthatunk. 
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6.3.3. Lemma. Legyen  egy  értékű  folyam. Legyen  a megfelelő élhalmaz. Tegyük fel, hogy  

körmentes. Ekkor  éldiszjunkt  út élhalmazának uniója. 

Bizonyítás. Ha a nyelőre illeszkedik befutó és kifutó él is, akkor ezen csatlakozó élpár előre/hátra folytatható. A 

folytatás szükségszerűen kört alakítana ki, ami ellentmond feltételünknek. Tehát a  értékű folyamot kódoló 

élhalmazban pontosan  él illeszkedik a forrásra és ezek kifutó élek. Hasonlóan pontosan  él illeszkedik a 

nyelőre és ezek befutó élek. 

Az előző lemma alapján megtalálhatjuk  éldiszjunkt  út élhalmazát -ben. Ha ezek kiadják a teljes -et 

készen vagyunk. Ha nem, akkor lennie kell további éleknek. Ezek egyike sem illeszkedik a forrásra vagy 

nyelőre. Így egy további él előre/hátra folytatása szükségszerűen irányított körhöz vezetne, ami ellentmondás. 

A teljesség kedvéért megemlítjük a következő tételt, ami az összes -folyam-élhalmaz esetén garantál egy 

felbontást/dekompozíciót éldiszjunkt körökre és utakra. 

6.3.4. Tétel. Legyen  egy élhalmaz -ben. A következők ekvivalensek: 

    (i)  egy  folyamot ír le. 

    (ii) Minden nem nyelő és nem forrás csúcsra ugyanannyi -él fut be, mint ahány kifut. 

    (iii)  felírható  alakban, ahol a  halmazok egy-egy forrás-nyelő irányított út élhalmazai, 

a  halmazok egy-egy nyelő-forrás irányított út élhalmazai, a  halmazok egy-egy irányított kör élhalmazai. 

(A jelölésben ott van az a feltétel, hogy az unió tagjai DISZJUNKT élhalmazok.) Továbbá  és  

útrendszerek közül csak egy lehet nem üres. 

A tétel a korábbi ötletek segítségével egyszerűen bizonyítható. Sőt egy algoritmus is adható a felbontás 

megtalálására. 

6.3.5. Algoritmus. Mohó algoritmus egy -folyam-élhalmaz dekompozíciójára. // -befokok és -kifokok 

különbségeit ismerjük. 

Kör keresés: Amíg  Ha találunk, vegyük ki egy  irányított kör élhalmazát -ből. // A megtalált  egy 

lehetőség egy összetevőre. // Mohó módon az output részévé tesszük. -et helyettesítsük -vel és térjünk 

vissza kör keresésre. 

// A körkeresésből kilépve az aktuális  

//irányított körmentes, 

Út keresés: Vegyük ki egy  irányított forrás-nyelő vagy nyelő-forrás út élhalmazát. // A megtalált  egy 

lehetőség egy összetevőre. // Mohó módon az output részévé tesszük. // Ha  utat találunk a körmentesség miatt 

nem // lehet  út és fordítva is. -et helyettesítsük -vel és térjünk vissza az út keresésre. 

Az észrevételt egy kissé finomítjuk: Ha a fenti dekompozícióban  darab -út szerepel, akkor a folyam 

értéke . Ha  darab -út szerepel, akkor a megfelelő  folyam értéke . Speciálisan, ha  folyam értéke  

(az ilyeneket cirkulációnak nevezik), akkor élhalmaza diszjunkt irányított körök uniója. 

Külön megfogalmazzuk a számunkra fontos következményt. 

Definíció. Egy -folyam-élhalmaz egyszerű, ha körmentes és éldiszjunkt  utak vagy  utak uniója. 

6.3.6. Tétel. Legyen  egy hálózat, amely kapacitásfüggvénye az azonosan  függvény. Ekkor van olyan 

 optimális folyam (értéke  szükségszerűen nem negatív), amely élhalmaza egyszerű.  értéke (a hálózatbeli 

maximális folyamérték) , a dekompozícióban szereplő -utak száma. 

4. Következmények 

6.4.1. Tétel (Menger-tétele).   egy irányított gráf  két ( ) kitüntetett csúccsal. Ekkor 
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Megjegyzés. A tételt a következő ''mesével'' világíthatjuk meg: Tegyük fel,  lakótelep,  belváros, a rendőrök 

tudják, hogy bünözők a lakótelepről a belvárosba tartanak. Utak lezárásával szeretnék ellenőrizni a belvárosba 

bemenő forgalmat (amely a kresz betartásával történik, azaz az útszakaszok irányítása szerint halad mindenki). 

A bizonyítandó állítás bal oldala a bünözők független terveinek maximális száma, míg a jobb oldal a rendőrök 

számára lezárandó útszakaszok minimális száma. 

Bizonyítás. : Egyszerű. A fenti mesén alapuló konkrét példa jól megvilágítja az állítást. Tegyük fel, hogy a bal 

oldal értéke . Azaz a bünözők  éldiszjunkt tervvel állhatnak elő. Minden útlezárás legfeljebb egy tervet 

akadályozhat meg (itt használjuk a tervek függetlenségét/éldiszjunktságát). Azaz a rendőrök számára legalább 

 út lezárása szükséges. 

: A feladat gráfjában minden él kapacitása legyen . Az így kapott  hálózatban az optimális folyamok közt 

lesz egy, amely egy egyszerű élhalmazzal azonosítható. Ha értéke , akkor  éldiszjunkt  útra szétszedhető. Ez 

megfordítva is igaz.  éldiszjunkt  útból összerakható egy  értékű folyam. Azaz 

 

A Menger-tételben szereplő élhalmazokat nevezzük szeparáló élhalmazoknak (elhagyásuk után nem lesz  út 

-ben). Minden -vágás  élei egy szeparáló halmazt adnak. Fordítva is igaz: Bármely  szeparáló 

élhalmaznak van olyan részhalmaza ami egy vágás élhalmaza: Például a 

 

vágás  élei  egy részhalmazát adják. Azaz a minimális szeparáló halmazt megkapjuk, ha vesszük azt az 

-vágást, amely  élei a legkevesebben vannak. Másrészt 

 

Összegezve 

 

Az MFMC-tétel következménye a Menger-tétel. 

A tételben az alapgráf irányítottsága nem lényeges. 

6.4.2. Következmény (Menger tétele (irányítatlan gráfban élfüggetlen utakra vonatkozó változat)). Legyen 

 egy irányítatlan gráf, és  két pont a gráfban. Ekkor 
 

 

Csak vázoljuk ennek egy lehetséges igazolását: Legyen  az a gráf, amelyet -ből úgy kapunk, hogy minden 

 élét helyettesítjük két éllel: egy  és egy  éllel (azaz az  él oda-vissza irányított két példányával). 

Írjuk fel az MFMC-tételt. 

A maximális folyamérték kombinatorikus leírásánal kell egy kissé óvatosnak lennünk. Vegyünk egy 

 optimális folyamot és az ezt leíró  élhalmazt. Ez egyszerűvé tehető egy mohó 

algoritmussal. Ezt úgy alkalmazzuk, hogy az oda-vissza menő élpárokat (kettő hosszú irányított köröket) dobjuk 

el -ből. Ha ezek elfogytak, akkor fejezzük be az egyszerűvé tételt. Legyen  a kapott élhalmaz. (ebben 

minden eredeti élnek maximum egy példánya szerepel).  éldiszjunkt -utak élhalmazainak uniója. Ezek -

ben megfelelnek -utak élhalmazainak. Ezek előzetes előkészületeink miatt éldiszjunkt utak lesznek -ben. (Az 

előkészületek nélkül ezt nem tudnánk.) Azaz a maximális folyamérték éppen a bizonyítandó egyenlőség bal 

oldala. 

A további része a bizonyításnak teljesen analóg az irányított esettel. 
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Továbbá útrendszerünk éldiszjunktsága helyettesíthető az útrendszer belső ponthalmazainak páronkénti 

diszjunktságára vonatkozó feltétellel. 

6.4.3. Következmény (Menger tétele (pontfüggetlen utakra vonatkozó változatok)).   

    (i) Legyen  egy irányított gráf, és legyen  két pont a gráfban. Tegyük fel, hogy nincs  irányított él, a 

gráfban. Ekkor 
 

 

    (ii) Legyen  egy irányítatlan gráf, és legyen  két pont a gráfban. Tegyük fel, hogy nincs  él a gráfban. 

Ekkor 
 

 

Ismét csak vázoljuk mi a teendő, ha ezen változatot szeretnénk a fentiek után igazolni. 

(i)-hez legyen  az a gráf amely -ből nyerünk a következő módon: Legyen 

. Minden  élnek feleljen meg egy  

él (legyen  és ).  élhalmazt alkossák ezek az élek és az 

 élek. 

Írjuk fel az MFMC-tételt  gráfból uniform kapacitások definiálásával kapott hálózatra. A kapott két 

egyenlőség két oldaláról lássuk be, hogy a bizonyítandó egyenlőség egy-egy oldalával egyenlők. 

(ii)-hez korábbi ötleteinket kell összegezni. A részletek kidolgozását az érdeklődő hallgatókra bízzuk. 

Példa. A folyam algoritmusok használhatók Menger tételeiben szereplő két optimalizálási probléma egyidejű 

megoldására. A következő animáció az irányítatlan éldiszjunkt utak esetét demonstrálja. Az ebben szereplő 

hálózatok mindegyik élének  kapacitása van. 

 Animáció Menger tétételének algoritmikus bemutatására  

Példa. A következő animáció az irányítatlan pontfüggetlen utak esetét demonstrálja. Az ebben szereplő 

hálózatok mindegyik élének  kapacitása van. 

 Animáció Menger tétételének algoritmikus bemutatására  

 

A Bsc-ben látott Kőnig-tétel is belátható a folyamok elméletének segítségével, illetve Menger tételének 

alkalmazásával. 

Emlékeztető. Ha egy gráf csúcshalmaza  (alsó és felső pontok) és minden él egyik vége -beli, másik -

beli, akkor gráfunk páros gráf. 

Egy gráf esetén 

 

 

ahol  párosítás, ha az -beli élek végpontjai egy  elemű halmazt alkotnak (és így állítanak 

párba), továbba  lefogó ponthalmaz, ha minden élnek legalább az egyik végpontja -beli. Általában 

, vannak példák, ahol szigorú egyenlőtlenség teljesül. 

animation/animated-menger.pdf
animation/animated-menger_csucs.pdf
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6.4.4. Tétel (Kőnig-tétel). Legyen  egy páros gráf. Ekkor 

 

Bizonyítás.  ''fölé'' helyezzünk egy  csúcsot és pontosan  elemeivel kössük össze.  ''alá'' helyezzünk egy  

csúcsot és pontosan  elemeivel kössük össze.  csúcsai és élei a fenti leírt kiterjesztéssel alkossák a  gráfot. 

Ezen gráf minden élét irányítsuk lefelé. Minden élnek legyen  kapacitása. Az így kapott uniform hálózatban az 

egyszerű folyamok megfelelnek egy  párosítás elemeinek (  független élnek)  úttá való kiterjesztésével 

kapott  úthalmaznak. Az utak számának maximuma 

 

A szeparáló élhalmazok esetén -beli élhalmazt nem érdemes beválasztani (egyetlen ''folytató'' éle elvégzi 

ugyanazt a munkát). Ha pedig csak -re vagy -re illeszkedő élekkel dolgozunk, akkor ez az élhalmaz pontosan 

akkor választja el -et és -t, ha -beli végpontjai lefogó halmazt alkotnak. 

  
 

 

Összefoglalva 

 

Az MFMC tétel adja a bizonyítandót. 

A fenti bizonyítás az MFMC alapján dolgozik. Menger tételei után jóval egyszerűbb, ha a  gráfban 

hivatkozunk Menger tételének irányítatlan, pontfüggetlen változatára. 

5. Gráfok magasabb fokú összefüggősége 

Definíció. Legyen  egy pozitív egész.  gráf -szorosan élösszefüggő ( élöf), ha tetszőleges -nál kisebb 

elemmszámú élhalmazát elhagyva a kapott gráf összefüggő lesz. Formulával 

 

A feltételnek teljesülni kell  esetén is, azaz alapgráfunk összefüggő. Az összefüggőségnek meg kell 

maradnia, ha valódi élelhagyás történik. 

Definíció. Egy  gráf -szorosan (pont)összefüggő ( öf.), ha tetszőleges -nál kisebb elemszámú csúcshalmazát 

elhagyva a kapott gráf összefüggő és . Formálisan 

 

A pontszámra adott technikai feltétel szerepe, hogy a gráf elegendően nagy legyen: a csúcsok elhagyása után is 

legalább két pont maradjon. 



 Folyamok  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Példa. A fák nem kétszeresen élösszefüggőek, ha van élük. A körök kétszeresen élösszefüggőek, kétszeresen 

összefüggőek is, de nem háromszorosan összefüggőek. A  ponttú gráfok közül csak a teljes gráf -

összefüggő. 

Megjegyzés. A következő diagram a különböző összefüggőségi fogalmak viszonyait foglalja össze. Azon 

gráfosztályok között, amelyek tartalmazása nem vezethető le a diagramból nincs is tartalmazás. 

 

A vízszintes sorokban levő kapcsolatok a definíciók alapján nyilvánvalóak. A függőleges nyilakkal jelölt 

kapcsolatok egy kicsit nehezebbek, az alábbi lemmából következnek. 

6.5.1. Lemma. Legyen  egy  gráf tetszőleges éle és  egy tetszőleges pontja. Legyen . 

    (a) Ha -szorosan élösszefüggő, akkor -szeresen élösszefüggő. 

    (b) Ha -szorosan összefüggő, akkor -szeresen összefüggő. 

    (c) Ha -szorosan élösszefüggő, akkor -nek tetszőleges számú komponense lehet. 

    (d) Ha -szorosan összefüggő, akkor -szeresen összefüggő. 

Célunk, hogy belássuk a többszörösen összefüggő gráfok következő jellemzését. 

6.5.2. Tétel. Legyen  gráf,  pozitív egész. 

    (i)  akkor és csak akkor -szorosan élösszefüggő, ha bármely -re létezik  darab páronként 

éldiszjunkt  út -ben. 

    (ii)  akkor és csak akkor -szorosan összefüggő, ha , és bármely  csúcsra létezik  darab 

páronként pontfüggetlen  út -ben, azaz utak, amelyek belső pontjainak halmazai páronként diszjunktak. 

Megjegyzés. A két állítás egy-egy iránya egyszerű: a megfelelő utak létezése garantálja a megfelelő 

összefüggőséget. Valóban: Tegyük fel, hogy a gráfunk megfelelő ritkítása után nem összefüggő gráfot kapunk, 

azaz két maradék pont között ─  és  ─ nem lesz út. A feltételt  és -ra alkalmazva a garantált útrendszer 

mindegyikét megszüntette a ritkítás. Az utak függetlensége miatt ez nem lehet. 

Bizonyítás. Legyen , ,  és  adott. 

(i) Ha létezik  darab éldiszjunkt  út -ben, akkor  él elhagyásával még el lehet jutni -ből -ba, ezért 

 -szorosan élösszefüggő. 

Tegyük fel, hogy  -szorosan élösszefüggő, és alkalmazzuk a Menger-tételt. 
 

 

Ezért létezik  darab éldiszjunkt  út -ben. 

(ii) Ha létezik  darab pontfüggetlen  út -ben, akkor  darab -beli pont elhagyásával még 

el lehet jutni -ből -ba, ezért  -szorosan összefüggő. 

Tegyük fel, hogy  -szorosan összefüggő. Legyen az  élek halmaza ,  elemszáma . A -beli élek 

pontfüggetlen  utak. Ha , akkor teljesül az állítás. Ha , akkor  -szeresen 

összefüggő (57. Lemma (d) állítása), azt kell belátni, hogy létezik  pontfüggetlen  út -ben. 

Alkalmazzuk a Menger tételének irányítatalan, pontfüggetlen változatás ( -ben  és  nem összekötött). 
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Ezért létezik  darab pontfüggetlen  út -ben.  darab pontfüggetlen  utat kapunk -ben, ha ehhez 

hozzávesszük  elemeit, az -hosszú  utakat. 

 

Definíció. A  gráf összefüggőségi paraméterei: 

 

 

Észrevétel. Minden  gráfra teljesülnek a következők: 
 

 

ahol , , , . 

6.5.3. Lemma.   és  is hatékonyan kiszámolható folyam-algoritmussal. 

Megjegyzés.   kiszámítása nehéz, úgynevezett -teljes probléma. 
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7. fejezet - Folyamok 

7.1. Kérdés. Definiálja egy folyamra vonatkozó javító út fogalmát. Indokolja meg a javító jelző használatát. 

7.2. Kérdés. Definiálja a vágás fogalmát egy hálózatban. Mit er'tünk a vágás kapacitásán? 

 

7.3. Feladat. Legyen  az ábrán látható hálózat: 
 

 

Mi a maximális folyam értéke? Indokoljuk válaszunkat! 

Legyen  az  (irányítatlan értelemben vett) út,  az  (irányítatlan értelemben vett) út,  az  út, és 

 az  út. 

Utak egy sorozata javító sorozat, ha tetszőleges eleme javító út lesz abban a folyamban, amit az azonosan  

folyamból kiindulva kapunk az előző utak mentén történő javítással. 

    (a) Javító sorozat-e ? 

    (b) Javító sorozat-e ? 

    (c) Javító sorozat-e ? 

    (d) Mi lesz az aktuális folyam, ha a  (  darab  és  darab  út felváltva) javító 

sorozatot végrehajtjuk? 

7.4. Feladat. Legyen  a következő egyszerű irányított gráf: 

 

 

Legyen  az a függvény, amely az -ből kiinduló és -be befutó éleken -et, a többi élen pedig az 1 

értéket veszi fel. ( ) 

    (a) Bizonyítsuk be, hogy a fenti hálózatra az optimális folyam értéke . 

    (b) Legyen  az  egyenlet egyetlen valós gyöke. Legyen  az a függvény, amelyre 

, , , és a többi  érték 0. Bizonyítsuk be, hogy  egy 

megengedett folyam. 

    (c) Legyenek 

 

 

utak a  gráfban (nem irányított értelemben). Bizonyítsuk be, hogy ha az optimális folyamot megkereső 

algoritmusunkat az  folyammal indítjuk el, akkor  választható a javító utak 

sorozatának. Mi lesz a kapott folyamsorozat értékeinek sorozata? 
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7.5. Feladat.   A maximális értékű folyamot kereső algoritmusban válasszuk mindig az egyik legrövidebb javító 

utat. Bizonyítsuk be, hogy legfeljebb  javítás után megkapjuk az optimális folyamot (  és  a  gráf pont-, 

illetve élszáma). 

7.6. Feladat. Legyenek  tetszőleges csúcsok. Legyen  a pontfüggetlen, legfeljebb  hosszú  utak 

maximális száma. Legyen  az összes legfeljebb  hosszú  utakat lefogó ( -től és -tól különböző) pontok 

minimális száma. Igaz-e, hogy ? 

7.7. Feladat. Egy  gráfban . -ben  darab  utat és  darab  utat keresünk úgy, hogy 

az  út éldiszjunkt legyen. Adjunk szükséges feltételt arra, hogy ilyen útrendszer létezzen. Elegendőek-e 

feltételeink? 

7.8. Feladat. Van-e olyan  irányított gráf és  pontok úgy, hogy -ben legyen  és  irányított út 

is, de bármely két  és  útnak legyen közös éle? 

7.9. Feladat. Legyen  irányított gráf, és  két pont úgy, hogy  minden  

pontra, és . Bizonyítsuk be, hogy 

    (a) , 

    (b) az  éldiszjunkt irányított utak száma legalább . 

7.10. Feladat. Legyen  egy irányított gráf, amelyre minden  pont esetén . 

    (a) Bizonyítsuk be, ha  irányítását elhagyva egy összefüggő gráfot kapunk, akkor minden  

esetén létezik  irányított út. 

    (b) Bizonyítsuk be, ha létezik  darab élfüggetlen  irányított út, akkor található  darab élfüggetlen  

irányított út is. 

7.11. Feladat.   Legyen  egy irányított gráf, amelyre tetszőleges ,  pontok esetén az éldiszjunkt  

(irányított) utak maximális száma egyenlő az éldiszjunkt  utak maximális számával. Bizonyítsuk be, hogy  

tetszőleges  pontjára . 

7.12. Feladat. Tegyük fel, hogy egy irányított  gráfban  maximális számú élfüggetlen  út. Legyen 

 a  gráfból a  utak irányításának megfordításával nyerhető gráf. Bizonyítsuk be, hogy  nem tartalmaz 

irányított  utat. 

7.13. Feladat. Az előző feladat felhasználásával igazoljuk Menger tételének irányított élfüggetlen utakra 

vonatkozó változatát. 

7.14. Feladat. Adjunk szükséges és elégséges feltételt arra, hogy egy  csúcshalmazon adott fokszámsorozat 

realizálható legyen egy  halmazon vett egyszerű páros gráffal. 
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8. fejezet - -szorosan élösszefüggő 
gráfok struktúrája 

1. Minimálisan -szorosan élösszefüggő gráfok 

Definíció. Legyen  gráf,  pozitív egész. -t minimálisan -szorosan élösszefüggőnek nevezzük, ha 

    (i) -szorosan élösszefüggő, továbbá 

    (ii) bármely  élre  már nem -szorosan élösszefüggő. 

Megjegyzés.  -re a minimálisan -szorosan élösszefüggő gráfok a fák. 

Ha  minimálisan -szorosan élössszefüggő, akkor nincs benne hurokél. 

Ha  -szorosan élösszefüggő és legalább két csúcsa van, akkor minden csúcs foka legalább . 

Jelölés.   határa: 

 

Példa. Az ábrán a zöld élek  elemei. 
 

 

Megjegyzés.  , ahol . 

Ha -ben nincs hurokél, akkor bármely -re . 

 akkor és csak akkor -szorosan élösszefüggő, ha  bármely valódi, nem-üres részhalmazának határa 

legalább  darab élt tartalmaz. 

8.1.1. Tétel. Legyen  pozitív egész,  minimálisan -szorosan élösszefüggő gráf, . Ekkor a 

következők teljesülnek: 

    (i) Van -ben -fokú csúcs. 

    (i)  -ben legalább két darab -fokú csúcs van. 

Definíció.   pozitív egész,  minimálisan -szorosan élösszefüggő gráf. A  halmazt pontos 

halmaznak nevezzük, ha a határa  elemű. 

Észrevétel. A tétel i) állítása ekvivalens azzal, hogy -ben van egyelemű pontos halmaz. 

Ha tetszőleges -re  nem -szorosan élösszefüggő, akkor létezik olyan  cáfoló 

halmaz, amelyre . Ekkor  pontos -ben és elválasztja -t és -t: 
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Bizonyítás. i) Legyen  minimális pontos halmaz -ben, azaz olyan pontos halmaz, amelynek semelyik valódi 

részhalmaza sem pontos. Azt állítjuk, hogy  egyelemű. Két eset van: 

1. eset: -en belül nem halad él. Ekkor a következő egyenlőség teljesül: 

 

Tudjuk, hogy -ben minden csúcs foka legalább , ezért  csak egyelemű lehet. 

2. eset: -en belül halad legalább egy él. Legyen ez az él . Tudjuk, hogy -ben nem lehet hurokél, így  és  

két különböző csúcs. 
 

 

 pontos, tehát . Legyen . Az észrevételek miatt van olyan  pontos halmaz, 

ami elválasztja -t és -t. Feltehető, hogy ; ha eleme lenne akkor  helyett vehetnénk -t. 

8.1.2. Lemma (Szubmoduláris egyenlőtlenség). Ha  gráf és , akkor teljesül a következő 

egyenlőtlenség: 

 

A lemma bizonyítása egyszerű: minden élre megnézzük, hogy hányszor számolja a bal, illetve jobb oldal. Azt 

tapasztaljuk, hogy a jobb oldal mindig legalább annyiszor megszámolja, mint a bal oldal. A részleteket az 

érdeklődő hallgatóra bízzuk. 

Alkalmazzuk a lemmát -re és -re. Választásaink alapján , : 

 

Az egyenlőtlenség első és utolsó tagja egyenlő, ezért összes becslésünk éles, speciálisan . Az  

és  csúcsok közül valamelyik nem eleme -nek, ezért  valódi pontos részhalmaza -nek. Ez 

ellentmond  minimalitásának, a második eset nem lehetséges. 

ii) Legyen  pontos halmaz -ben. Ekkor  is pontos. -nek és -nek van egy-egy tartalmazásra nézve 

minimális pontos részhalmza, legyenek ezek  és . Ez két különböző egyelemű pontos halmaz -ben.  

Példa. Legyen  egész. Ha egy  fában minden él helyére  darab párhuzamos élt teszünk, akkor egy 

minimálisan -szeresen élösszefüggő gráfot kapunk. 
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Speciálisan, ha  egy legalább egy hosszú út, akkor pontosan két olyan csúcsunk lesz, amelynek foka . 

Az alábbi ábra az  esetet szemlélteti. 
 

 

2. Lovász leemelési lemmája és következményei 

2.1. A lemma 

8.2.1.1. Tétel (Lovász László leemelési lemmája). Legyen  gráf, , ,  egész. 

Tegyük fel, hogy az  és  közötti élek száma páros és pozitív, valamint -ra teljesül a következő feltétel: 

(L) Ha  nemtriviális részhalmaza -nek, akkor . 

Ekkor az -ra illeszkedő élek között található olyan  és  él, hogy a  gráf is 

rendelkezzen az (L) tulajdonsággal. 

Az állítás által garantált módosítást egy ábrával szemléltetjük. 
 

 

Az ábrán a piros éleket cseréljük. Ha  és  között már halad él, akkor egy új, a már meglévő  élekkel 

párhuzamos élt veszünk fel. 

2.2. Alkalmazás: -szeresen élösszefüggő gráfok növekedése 

Legyen  gráf,  páros pozitív egész szám. Definiáljuk a következő két operációt: 

Élhozzáadás: A  két tetszőleges pontja közé egy új élt teszünk, ezzel a  gráfot kapjuk. 
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Példa az élhozzáadás és összecsípés ( ) operációkra 

 darab él összecsípése: A  gráfban törlünk  darab élt és felveszünk egy új pontot. A törölt éleket olyan 

 hosszúságú utakkal helyettesítjük, amelyek két végpontja a törölt él két végpontja és középső pontja az új 

csúcs. Így egy új,  gráfot kapunk. 

Észrevétel. Ha  -szorosan élösszefüggő, akkor  és  is az.  esetén ez nyilvánvaló.  esetén azt kell 

ellenőrizni, hogy  tetszőleges valódi, nem-üres részhalmazának határa legalább  elemű. Ezt elég az új 

pontot nem tartalmazó halmazokra megnézni. Ez egyszerű feladat. 

Ez előző észrevétel iterálható: Legyen , az a gráf, aminek egy pontja van és nincs éle. Tegyük fel, hogy  

felépíthető az alábbi módon: 

 

ahol minden -re a  művelet vagy élhozzáadás, vagy  darab él összecsípése. Ekkor 

-szorosan élösszefüggő. 

Célunk a fenti észrevétel megfordításának igazolása. 

8.2.2.1. Tétel. Ha  pozitív páros szám, és  -szorosan élösszefüggő gráf, akkor  felépíthető -ból (lásd 

fent) az előző két operáció segítségével. 

Bizonyítás. Legyen  és  adott. Az élszám szerinti teljes indukcióval bizonyítjuk az állítást.  és az összes 

egypontú gráf triviálisan felépíthető. Legyen  egy legalább két csúcsot tartalmazó -szorosan élösszefüggő 

gráf. Tegyük fel, hogy a legfeljebb  élszámú gráfok felépíthetőek. 

Két eset lehetséges: 

1. eset:  nem minimálisan -szorosan élösszefüggő. Ekkor -nek van olyan  éle, hogy -szorosan 

élösszefüggő.  és az indukciós feltevés miatt  felépíthető. Így az  él 

hozzá/vissza-adásával kapott  gráfot is felépíthetjük -ból. 

2. eset:  minimálisan -szorosan élösszefüggő, . 

Ebben az esetben a -nek van egy  csúcsa, aminek a fokszáma . Erről a csúcs-ról a Lovász-lemma -szörös 

alkalmazásával emeljük le az éleket, majd töröljük -t. Így a lemma miatt egy -szorosan élösszefüggő gráfot 

kapunk, aminek kevesebb éle van, mint -nek. Ha a  gráf  halmazbeli éleit egy  pontba 

összecsípjük, akkor a  gráfot kapjuk. Az 1. esethez hasonlóan adódik, hogy  felépíthető -ból a két operáció 

alkalmazásával. 

2.3. A lemma bizonyítása 

A Lovász-lemma következő, az eredetinél kissé erősebb változatát bizonyítjuk: 
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8.2.3.1. Lemma . Legyen  gráf, , ,  egész. Tegyük fel az  és  közötti élek 

száma páros és pozitív, valamint -ra teljesül az (L) feltétel. Ekkor bármely  élhez van olyan  él, 

hogy a  gráf is rendelkezzen az (L) tulajdonsággal. 

Bizonyítás. Legyen , ,  és  adott. Próbáljuk az  élt. Legyen . Tegyük fel, 

hogy  nem (L) tulajdonságú. Ekkor létezik  cáfoló halmaz, amelyre . 

Ha  elvágja -t és -t, akkor , ami ellentmondás. 

 nem vágja el -t és -t. Feltehető, hogy ; ellenkező esetben  helyett vehetnénk -t (ami 

legalább olyan rossz mint komplementere). 

Ekkor , ezért . Jelöljük -t -rel. Legyen az  élek 

száma , az  élek száma , az  élek száma  és a  élek száma . A  gráf (L) 

tulajdonságú, ezért , valamint .  páros, azaz 

, ezért 
 

 

Azaz az -ból induló éleknek maximum fele haladhat a  cáfoló halmazhoz. 

Más élekre is ismételjük meg az eljárást. 
 

 

Vagy találunk megfelelő  élt, vagy kapunk cáfoló halmazok egy  halmazát, amelyre  tartalmazza  

szomszédságát. Ritkítsuk ki a  halmazrendszert úgy, hogy ezen tulajdonság teljesüljön, de benne minimális 

számú cáfoló halmaz legyen. Legyen  az így kapott rendszer. (3) alapján nem lehet, hogy  csak két cáfoló 

halmazból álljon: Ekkor -ból induló éleknek maximálisan a fele haladhatna a két halmaz mindegyikéhez úgy, 

hogy az  él mindkettőben szerepel és a két halmaz mégis lefedné  szomszédságát. Ez pedig nyilván nem 

lehet. 

A továbbiakhoz szükségünk van egy lemmára. 

8.2.3.2. Lemma. Ha  gráf, és , akkor teljesül a következő egyenlőtlenség: 

 

A lemma bizonyítása (mint a szubmoduláris egyenlőtlenség bizonyítása) egyszerű számolás. Minden élre 

ellenőrizni kell, hogy a bal, illetve jobb oldal hányszor számolja meg. A jobb oldalhoz minden él legalább annyi 

hozzájárulást ad, mint bal oldalhoz. 

Legyen . Alkalmazzuk a lemmát ezekre, azzal a plusz észrevétellel, hogy az  él a bal oldalon 

egyszer, míg a jobb oldalon háromszor van számolva: 
 

 

A kiinduló négy tagú összegben szereplő háromtagú metszethalmazok mindegyike nemüres (az elsőnek eleme 

, a többi üressége abból ered, hogy  egyik elemét sem lehet elhagyni úgy, hogy lefedjék  szomszédságát, 
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például  szükségszerűen metszi -t). Így az (L) tulajdonság miatt a négy tagú összeg mindegyik tagja 

legalább . Összefoglalva , azaz rendezés után . 

Ez ellentmondás, mert feltettük, hogy . Azaz valamelyik  él kielégíti a lemma állítását. 
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9. fejezet - -szorosan élösszefüggő 
gráfok struktúrája 

9.1. Kérdés. Definiálja a -szorosan összefüggő, illetve -szorosan élösszefüggő gráf fogalmát. 

9.2. Kérdés. Definiálja egy ponthalmaz határának fogalmát. Fogalmazza meg a -szoros élösszefüggőség 

fogalmát a határ fogalom használatával. 

9.3. Kérdés. Legyen  egy -szorosan élösszefüggő gráf. 

    (a) Bizonyítsuk be,  akkor és csak akkor -szorosan összefüggő, ha , azaz  egyszerűsítettje is az. ( -ből 

úgy kapjuk meg egyszerűsítettjét, hogy töröljük hurokéleit és minden párhuzamos élseregéből egy élt hagyunk 

meg.) 

    (b) Legyen  egy -szorosan élösszefüggő gráf. Bizonyítsuk be, ekkor  összefüggő, de nem feltétlenül 

kétszeresen összefüggő. 

9.4. Kérdés. Igazak-e a következő állítások? 

    * (a) Ha  összefüggő, és bármely három éle egy körön van, akkor  háromszorosan összefüggő. 

    * (b) Ha  háromszorosan összefüggő gráf, akkor bármely három éle egy körön van. 

9.5. Kérdés. Igazoljuk, egy minimálisan -szorosan összefüggő gráf egyszerű. 

 

9.6. Feladat. Legyen  egy fa. Rajzoljunk le a  fát a felső félsíkra úgy, hogy levelei a félsíkot határoló  

egyenesre essenek. Tükrözzuk a lerajzolt -t az  egyenesre. Legyen  eredeti és tükrözött lerajzolása a  gráf 

lerajzolása. Igazoljuk, hogy 

    (a)  kétszeresen élösszefüggő, 

    (b)  bármely  élére  nem kétszeresen élösszefüggő. 

9.7. Feladat. Legyen  egy kétszeresen élösszefüggő gráf. Azt mondjuk, hogy az  és  élek hasonlók, ha 

egyenlők, vagy pedig elhagyásuk után a gráf nem lesz összefüggő. 

    * (a) Bizonyítsuk be, ez a reláció egy ekvivalenciareláció. 

    * (b) bizonyítsuk be, egy  ekvivalenciaosztály elemei egy körön fekszenek. 

    * (c) Bzionyítsuk be,  komponensei kétszeresen élösszefüggő gráfok. 

    * (d) Bizonyítsuk be,  komponenseit egy ponttá összehúzva egy kört kapunk -ből. 

9.8. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy egy kétszeresen összefüggő gráf akkor és csak akkor minimális, ha nincs 

olyan köre, amelynek két pontját nem a körön lévő él köti össze. 

9.9. Feladat. Legyen  egy minimális kétszeresen összefüggő gráf. Legyen  a másodfokú pontok halmaza -

ben. Bizonyítsuk be 

    * (a)  egyszerű, 

    * (b) -nek nincs olyan köre, amelyen minden pont foka legalább 3 lenne, 

    * (c) -nek legalább két komponense van, 

    * (d) . 



 -szorosan élösszefüggő gráfok 

struktúrája 
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9.10. Feladat. Legyen  egy minimális kétszeresen élösszefüggő egyszerű gráf. Legyen  a másodfokú 

pontjainak halmaza. Bizonyítsuk be, hogy . 

9.11. Feladat. Legyen  egy kétszeresen összefüggő gráf, és . Bizonyítsuk be, hogy  irányítható 

úgy, hogy minden élét tartalmazza egy irányított  út. 

9.12. Feladat. Legyen  egy fa, amely minden nem-levél csúcsának foka legalább . Rajzoljunk le a  fát a síkra 

élek átmetszése nélkül úgy, hogy levelei egy körre essenek. Lerajzolt -hez adjuk hozzá a körön szomszédos 

leveleket összekötő köríveket. Legyen ez a  gráf lerajzolása. Igazoljuk, hogy 

    (a)  háromszorosan élösszefüggő, 

    (a)  bármely  élére  nem háromszorosan élösszefüggő. 

Definíció. Legyen  a  gráf egy éle.  az  él kontrakciójával/összehúzásával nyert gráf: Azaz -t elhagyjuk, 

két végpontját azonsítjuk. 

9.13. Feladat (Tutte). Legyen  egy háromszorosan összefüggő egyszerű gráf. Az  élre teljesüljön, hogy 

 és  foka is legalább négy. Ekkor  vagy  is háromszorosan összefüggő. 

9.14. Feladat (Tutte). Legyen  egy háromszorosan összefüggő egyszerű gráf, amely nem . Az  élre 

teljesül, hogy  vagy  is háromszorosan összefüggő. 

Definíció. A kerékgráfok azok a gráfok, amelyek megkaphatók egy körből egy csúcs (középpont) hozzáadásával 

és ennek a kör csúcsaival való összekötésével. 

9.15. Feladat (Tutte). Egy gráf akkor és csak akkor háromszorosan összefüggő, ha egy kerék, vagy egy 

kerékből megkapható a következő két operáció ismételt alkalmazásával: 

    (i) egy él hozzávétele, 

    (ii) egy legalább negyedfokú  pont helyettesítése az  és  összekötött pontokkal, és  szomszédainak -vel 

vagy -vel való összekötése úgy, hogy  és  foka is legalább  legyen. 

9.16. Feladat. Legyen  egy -szorosan összefüggő gráf, és  tetszőleges  csúcsa -nek. 

Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan  kör -ben, amely az összes  ( ) ponton áthalad. 

9.17. Feladat.   akkor és csak akkor irányítható úgy, hogy a kapott irányított gráf irányított értelemben -

szorosan élösszefüggő legyen (bármely  pontra van  éldiszjunkt irányított  út), ha -szorosan 

élösszefüggő. 
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10. fejezet - Párosítások 

1. Alapfogalmak 

Emlékeztető. Legyen  egy gráf,  a  élhalmaza,  gráfunk csúcshalmaza. Legyen . Ekkor 

. 

 egy  eleméről azt mondjuk, hogy lefedi a  csúcsot. 

Definíció.   párosítás, ha  vagyis  nem-hurok élek végpont-diszjunkt halmaza. 

Egy  párosítás által lefedett  csúcsról azt mondjuk, hogy párosított. Legyen  az  

által nem párosított/ -párosítatlan csúcsok halmaza.  

Definíció. Ha az  párosítás és , akkor teljes párosításról beszélünk. 

Természetesen csak páros pontszámú gráfoknál lehetséges, hogy létezzen teljes párosítás. 

Példa. Egy gráf egy élhalmazzal (sárgával kiemelt élek), ami nem párosítás (pirossal jelzett a csúcs, ahol két 

eleme összefut). Majd egy párosítás, ami nem teljes párosítás (sárgával jeleztük a párosított csúcsokat). Végül 

egy teljes párosítás. 
 

 

Definíció.   a -beli párosítások között a legnagyobb méret. 

Ekkor  a legtöbb csúcs, amit párosítani tudunk.  a legkevesebb csúcs, ami kimarad egy 

párosításból. 

A fenti fogalmak természetes módon vezetnek a következő algoritmikus problémákhoz: 

Párosítási problémák: Adott egy  gráf. 

    (1) Keressünk egy  maximális elemszámú/optimális párosítást. 

    (2) Határozzuk meg  értékét. 

    (3) Döntsük el, van-e -ben teljes párosítás. 

    (4) Keressünk minél nagyobb elemszámú párosítást. 

A következőkben ezekra az algoritmikus problémákra ajánlunk megoldási módszereket különböző 

megközelítések segítségével. 

2. Mohó algoritmus 

A (4) problémát vizsgáljuk. Egy  párosítás kiszámítását elemi döntésekre bontjuk: minden élre el kell 

döntenünk, hogy beválasztjuk-e a párosításba vagy nem. Az algoritmus mohó jelzője onnan ered, hogy nem 

vonjuk vissza soha a korábbi döntésünket, vagyis ha egy élt egyszer beválasztottunk a párosításba, már nem 

vesszük ki később. Azzal, hogy korábbi döntésünket nem bíráljuk felül egy nagyon hatékony, egyszerű eljárást 

kapunk. Sajnos nincs garancia, hogy az output optimális. 

Mohó párosítási algoritmus: 

(Inicializálás) Kiindul egy  párosításból 



 Párosítások  

 40  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

AMÍG létezik  él úgy, hogy  is párosítás 

[(Mohó növelés/bővítés) -et lecseréljük -re.] 

(Elakadás) Az aktuális párosítás az output 

//Ekkor minden -en kívüli él összefut valamelyik -beli éllel 

Megjegyezzük, hogy nincs ciklizálási veszély: bármely javítás garantáltan növeli a párosítás élszámát, ezért az 

algoritmus szükségszerűen leáll. 

Elakadás esetén tudjuk, hogy párosításunk egy speciális módon, a mohó módon nem javítható. Ez nem jelenti 

azt, hogy ettől eltérő módon nem tudunk nagyobb párosításhoz jutni. 

Példa. Gráfunknak négy ugyanannyi csúcsot (legyen ez , az ábrán ) tartalmazó ''emelete'' van. Két 

szomszédos emelet között minden élt behúztunk, további élek nincsenek. A sárga élek egy teljes párosítást 

alkotnak a két középső szint között. Ha a mohó algoritmus ezeket választja ki először, akkor elakad:  élt 

tartalmaz outputja. A zöld élek egy teljes párosítást alkotnak (  darab él). 
 

 

Megemlítünk egy, a fenti algoritmussal kapcsolatos alaptételt. Ez azt garantálja, hogy a nagyon egyszerű 

algoritmus outputja nem olyan rossz. 

10.2.1. Tétel. Legyen  a mohó algoritmus egy tetszőleges futásának mérete. Legyen  a legnagyobb 

párosítás mérete. Ekkor 

 

Bizonyítás. (BSc anyag) A második egyenlőtlenség nyilvánvaló abból, hogy a mohó algoritmus egy párosítást 

számol ki. 

Az első egyenlőtlenség igazolása: Legyen  a mohó algoritmus outputja,  a mohó 

algoritmus otputja által párosított pontok halmaza. Nyilvánvaló, hogy  lefogó ponthalmaz és . 

Így  mérete minden párosítás méretét felülről becsli, speciálisan . 

3. Véletlen módszer 

A (3) problémát vizsgáljuk, azaz csak tesztelni szeretnénk,hogy gráfunkban van-e teljes párosítás. Módszerünk 

általános gráfok vizsgálatát is megengedi, mégis csak egy egyszerűb esetet vizsgálunk: Adott  egyszerű, páros 

gráf, . Van-e -ben teljes párosítás? 

Az egyszerűség és a két színosztály azonos mérete természetes módon, az általánosság megszorítása nélkül 

feltehető. 

Definíció. Legyen  egy  színosztályokkal rendelkező egyszerű páros gráf.  páros szomszédsági mátrixa 

, az a mátrix, amely sorai -val, oszlopai -fel vannak azonosítva, továbbá egy -nak megfelelő sor és 

egy -nek megfelelő oszlop találkozásában  szerepel, ha szomszédosak,  különben. 

Megjegyzés.   (teljes)  szomszédsági mátrixában a sorok és oszlopok is a  csúcshalmazzal azonosított. 

Ha a sorok/oszlopok felsorolásában  elemei megelőzik  elemeit, akkor az , illetve  élek hiánya miatt 
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a mátrix bal felső és jobb alsó sarkában -k egy nagy blokkja található, míg a jobb felső sarokban  szerepel, 

a bal alsó sarokban pedig , a páros szomszédsági mátrix transzponáltja. 

 

Azaz a páros szomszédsági mátrix csak a szokásos szomszédsági mátrix tömörítése. 

A mátrix leírja a  páros gráfot. A  páros gráfra vonatkozó fogalmak átfogalmazhatóak a mátrixok nyelvére. 

Az alábbiakban egy ''szótárat'' ismertetünk. 
 

 

A fentiek alapján, ha -ben van teljes párosítás, akkor  kifejtésében létezik egy nem  tag. Ezt az egyszerű 

észrevételt a következő állítás foglalja össze. 

10.3.1. Következmény.   esetén  kifejtésében létezik nem 0 tag, ami ekvivalens azzal, hogy 

létezik teljes párosítás -ben. 

A fordított irány nem igaz. Ehhez vegyünk egy olyan páros gráfot, amelyben két alsó pontnak ugyanaz a 

szomsédsága és ezzel együtt van teljes párosítás a gráfban (például egy teljes páros gráf,  megfelel). Ekkor 

-ben lesz két azonos sor, azaz a determináns értéke . 

Definíció. Az permanense 

 

Észrevétel. 

    (i)  esetén -ben létezik teljes párosítás. 

    (ii)  a teljes párosítások száma G-ben. 

Sajnos ez az észrevétel nem segít algoritmikus problémánk megoldásában:  kiszámítása reménytelen, 

úgynevezett -nehéz. 

Definíció.   :  esetén -nek megfelelő 1-esét -vel helyettesítjük. 

10.3.2. Tétel.   nem az azonosan 0 polinom akkor és csak akkor, ha létezik -ben teljes párosítás. 

Észrevétel. 

    (i) -beli teljes párosítások száma megegyezik a -ben szereplő különböző monomok számával. 

    (ii) -nek túl hosszú lehet a standard leírása, de hatékonyan kiértékelhető, ha , ahol , 

(lásd numerikus analízis vagy algebra előadás). 

Az előző észrevételen alapul az alábbi algoritmus. 

Véletlen algoritmus. 

Véletlen helyettesítés: Minden  élre vegyünk egy -t, 

ahol  uniform eloszlású valószínűségi változó. 
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DET számolás: Számítsuk ki -t. 

Kiértékelés: Ha ez nem , akkor az output legyen ''Létezik teljes párosítás''. Ha ez , akkor az output legyen 

''Valószínűleg nem létezik teljes párosítás''. 

3.1. Az algoritmus analízise 

Az algoritmusunk tévedhet. De hogyan? 

      ''Létezik teljes párosítás'': biztosan jó a válasz. 

      ''Valószínűleg nem létezik teljes párosítás'': 

         ha  az azonosan 0 polinom, akkor jó a válasz; 

         ha  nem az azonosan 0 polinom, akkor szerencsétlen -ket választottunk, épp  gyökeit: 

az algoritmus téved. 

Célunk, hogy a hibázás lehetőségét minél kisebbé tegyük. Érezhető, hogy minél nagyobb az , annál kisebb a 

hibázás valószínűsége. Az alábbi lemmára van szükségünk, hogy ezt az érzésünket matematikailag is pontossá 

tegyük. 

10.3.1.1. Tétel (Schwartz-lemma). Legyen  egy nem azonos 0 polinom, és 

legyenek -k uniform eloszlású független valószínűségi változók, ( ). Ekkor 

 

Bizonyítás. -ra vonatkozó teljes inducióval bizonyítunk. 

 esetén . Ekkor , így annak a valószínűsége, hogy egy adott 

 épp gyöke a -nek felülről becsülhető -nel (  uniform eloszlású). 

Tegyük fel, hogy  határozatlan esetén teljesül az állítás. Írjuk fel a -változós  polinomot a következő 

alakban: 

 

ahol  egy nem azonosan 0 polinom. A felírásból következik, hogy . 

Legyen ,  és 

. Könnyen látható, hogy . Az 

indukciós feltevésből  valószínűsége becsülhető. Az egy határozatlanú polinomok esete alapján  

valószínúsége becsülhető. Összegezve kapjuk, hogy 

 

Ezzel beláttuk a tétel állítását. 

A lemmát alkalmazva a véletlen algoritmusra ( , ) kapjuk, hogy az  

választással élve a hibázás valószínűsége legfeljebb . A hibázás valószínűsége tovább csökkenthető  

értékének növelésével, vagy a fenti paraméterválasztáson alapuló változat többszöri, független ismétlésével. 

4. Poliéderes/lineáris programozási módszer + 

A következő párosítási problémát vizsgáljuk: Legyen  páros gráf,  Keressük a 

 maximumát, ahol  a  párosításain fut keresztül. 

Az  párosításhoz tartozó karakterisztikus függvény , ahol , ha 

, különben 0. A karakterisztikus vektor komponensei a gráf éleivel vannak azonosítva.  miatt 
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 és  azonosítható. Ezt használjuk:  a karakterisztikus vektor -edik komponense, de egyben az 

 élnek megfelelő komponens is. 

Észrevétel.  , ahol . Így a feladat: 

 

Az utolsó kifejezésben szereplő geometriai fogalmakat itt is ismertetjük. 

Definíció. Legyen  ponthalmaz. Ekkor  konvex burka, 

 

a legszűkebb konvex halmaz, amely -t tartalmazza. 

A konvex burokban összegyűjtött vektorokat a  ponthalmaz elemei konvex kombinációinak nevezzük. 

Jelölés. A  halmazt jelöljük -vel. 

 tehát a  halmazt bővíti ki a konvex kombinációkkal. Általában a lehetséges 

megoldások halmazának bővítése kihat a maximalizálási feladatra is. Ebben az esetben ez nem így van.  

konvex, korlátos, zárt halmaz. Egy lineáris függvény -beli optimumát egy  pontban veszi fel, hiszen 

 

Ezzel az észrevételünket igazoltuk. 

A  optimalizálási feladat megoldása egy lineáris programozási feladat. Ennek 

szimplex módszerrel történő megoldásához szükséges  lineáris egyenlőtlenségekkel való leírása. Az 

alábbiakban néhany olyan egyenlőtlenséget gyűjtünk össze, amelyek  elemeire (így  

pontjaira is) teljesülnek. 

Definíció. Tekintsük  vektort. 

Legyen  

Megjegyzés. A definiált két politóp között egy irányú kapcsolat van: 

    - . 

    - Általában a tartalmazás valódi. Erre példa a  gráf, ugyanis például  minden koordinátáját -nek 

véve, a kapott vektor eleme -nek, viszont nem eleme -nek (  hipersík elvágja 

ezt a vektort -től). 

Célunk belátni, hogy ha  páros, akkor  Ehhez elég megmutatni, hogy  csúcsai 

egészek. Ugyanis  egész koordinátájú pontjai pontosan  elemei.  viszont 

csúcsai konvex burka, így a másik irányú tartalmazás is adódik.  minden csúcsát megkapjuk úgy, hogy a 

politópot leíró egyenlőtlenségek közül kiválasztunk néhányat, amelyek egyenlőségjellel egy egyértelműen 

megoldható rendszert alkotnak. Az egyértelmű megoldás a tetszőlegesen kiválasztott csúcs. Az egyértelmű 

megoldás Cramer-szabállyal is felírható. Ekkor a koordináták két determináns hányadosaként adódnak. A 

deteminánsokban egészek vannak, a nevező értéke pedig nem-nulla. A hányados biztos egész lesz, ha a 

nevezőben szereplő mátrix determinánsa . Könnyű látni, hogy bárhogy is döntünk az egyértelműen 

megoldható egyenletrendszer mátrixa a gráf pont-él-illeszkdési mátrixának részmátrixa lesz. Így célunkat 

elérjük, ha belátjuk a következő lemmát. 

10.4.1. Lemma. Legyen  egy  páros gráf pont-él illeszkedési mátrixa. Ekkor  minden négyzetes  

részmátrixának determinánsa a  egy eleme. 



 Párosítások  

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bizonyítás. Legyen  egy  méretű részmátrix. -ra vonatkozó teljes indukcióval bizonyítunk.  esetén 

nyilvánvaló az állítás. 

 sorai (és így  sorai is) az  és  kategóriák közt oszlanak meg. 

1. eset:  valamelyik oszlopában nulla vagy egy -es szerepel. Ekkor ezen oszlop szerint fejtsük ki a 

determinánst. Vagy biztos -t kapunk ( -ben csupa  oszlop szerepel), vagy az indukciós lépes alapján leszünk 

készen. 

2. eset:  minden oszlopában két -es van, ekkor szükségszerűen egy -beli és egy -beli. Ekkor az -beli 

sorok összege egyenlő az -beli sorok összegével. A determináns értéke emiatt . 

A lemmában szereplő tulajdonsággal már korábban is találkoztunk más mátrixok esetén. 

Definíció. Egy  mátrix totálisan unimoduláris, ha minden négyzetes aldeterminánsa  vagy . 

Végül összefoglaljuk az eredményünket. 

10.4.2. Következmény. Ha  páros, akkor 

    a)  totálisan unimoduláris, 

    b) . 

Ez a következmény vezet el a következő algoritmushoz: 

Lineáris programozáson alapuló algoritmus: 

1) Írjuk fel az -t leíró LP feladatot. 

2) Oldjuk meg szimplex módszerrel. 

// A megoldás garantáltan egész koordinátájú lesz, így egy párosítást 

// ír le. 

3) A megoldásból kiolvasunk egy párosítást. Ez az algoritmus outputja. 
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11. fejezet - Párosítások 

11.1. Kérdés. Definiálja egy gráf párosítását. Milyen optimalizálási problémát vizsgáltunk párosításokkal 

kapcsolaban? 

Definiálja egy gráf teljes párosítását. 

11.2. Kérdés. Definiálja egy gráf lefogó ponthalmazát. Milyen optimalizálási problémát vizsgálhatunk lefogó 

halmazokkal kapcsolatban? Ez milyen kapcsolatban áll a párosításokra vonatkozó optimalizálási kérdéssel? 

 

11.3. Feladat. Hány él garantálja egy  pontú egyszerű gráfban teljes párosítás létét? 

11.4. Feladat. Határozzuk meg az alábbi  gráfokban a  élű párosítások  számát: 

    (i) , 

    (ii) , 

    (iii)  egy egyszerű páros gráf az  és  színosztályokkal, amelyben  és  akkor és 

csak akkor összekötött, ha . 

11.5. Feladat. Határozzuk meg a következő gráfokban a teljes párosítások számát ( -t): 

    (a)  

    (b)  

    (c) -ből hagyjuk el egy teljes párosítás éleit. 

    (d)  pontú létragráf: Csúcshalmaza , élhalmaza ,  ( ) 

és  ( ). 

11.6. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy egy adott  gráf esetén az  számok logkonkávok. (Egy pozitív valós 

számokból álló  sorozatot akkor nevezünk logkonkávnak, ha minden  indexre 

, azaz a  sorozat konkáv, amennyiben a logaritmus alapja -nél nagyobb szám.) 

11.7. Feladat. Egy  egyszerű gráf szomszédsági mátrixában minden él két -esnek felel meg. Minden  élre a 

hozzátartozó egyik egyest  változóval/betűvel, a másik -est -vel helyettesítsük. Így egy ferdén 

szimmetrikus  mátrixhoz jutunk. 

Igazoljuk,hogy  akkor és csak akkor azonosan , ha -ben van teljes párosítás. 

Definíció. Legyen  egy teljes párosítás az  halmazon: , . 

Legyen  az  sorbaállítás (ez függ a párok sorrendjétől és a párokon belüli; sorrendektől). 

Legyen  egy  méretű ferdén szimmetrikus mátrix. Legyen . Ez a ''kifejtési 

tag'' csak -től függ. 

, az  ferdén szimmetrikus  méretű mátrix Pfaffianja 

 

ahol az összegzés az összes teljes párosításra történik. 

11.8. Feladat.   Legyen  egy ferdén szimmetrikus mátrix. Ekkor 
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12. fejezet - Kombinatorikus 
párosítási algoritmusok 

1. Javító utas algoritmusok 

Definíció. Legyen  gráf,  párosítás -ben, ,  egy út.  út javító út -re nézve, ha  és 

 nem párosítottak,  páratlan és a páros sokadik élek elemei -nek. 

Példa. A sárga párosításra nézve a zöld út javító út. A második ábrán a javított párosítás látható: 
 

 

A  javító út segítségével kapott  élhalmaz párosítás. Azaz -be 

 mentén pontosan azon -beli éleket rakjuk, melyek eredetileg nem voltak -ben, -n kívül a párosítás nem 

változik. Könnyen látható, hogy így mindig eggyel nagyobb élszámú párosítást kapunk. Ezt nevezzük  javító 

utas javításának. 

Ezzel sémát kaptunk nagy párosításokat kereső algoritmusokra, amiket javító utas algoritmusoknak nevezünk. 

Ezek általános vázlata: 

Javító utas algoritmusok sémája: 

Adott egy  gráf és benne egy  párosítás 

AMÍG találunk -re vonatkozó javító utat 

[(Javító utas növelés) -et lecseréljük -re.] 

(Elakadás) Az aktuális párosítás az output 

// Ekkor nem létezik -re vonatkozó javító út. 

Megjegyzés. Itt sincs ciklizálási veszély, mert bármely javítás garantáltan növeli a párosítás élszámát, ezért az 

algoritmus szükségszerűen leáll. 

Megjegyzés. Az  hosszú javító út menti javítás a mohó javítás. 

Azaz a javító utas algoritmusok a mohó algoritmus kiterjesztései. A mohó algoritmus elakadására korábban 

láttunk példát. Könnyű ellenőrizni, hogy azon futva a javító utas algoritmusok megtalálják a teljes párosítást. Ez 

nem véletlen. 

12.1.1. Tétel (Berge-tétel).   gráf,  párosítás. Ha  nem optimális, akkor létezik rá javító út. Vagyis 

elakadás esetén az aktuális párosítás optimális. 

Megjegyzés. A javító utak hatékony keresése nem egyszerű! Keresésünknek olyannak kell lenni, ha sikertelen, 

akkor ne is legyen javító út. Egy gráfban az utak teljes sokasága hatalmas lehet. Így ennek végignézése 

általában túl sokáig tart. 

A következőkben a javító út keresésre mutatunk egy mohó változatot. 

2. Mohó javító út keresés 

Definíció.   javító út kezdemény, ha  út, és , valamint a páros indexű élek 

elemei -nek. 



 Kombinatorikus párosítási 

algoritmusok 
 

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Példa. Egy öt hosszú javító út kezdemény, ami nem javító út, mert  párosított. A második ábrán egy négy 

hosszú javító út kezdemény, ami nem lehet javító út, hiszen hossza páros. 
 

 

Javító út kezdeményeket keresünk és ezeket párhuzamosan növeljük annak reményében, hogy javító úttá 

terjesztjük ki őket. Keresésünk megvalósítása egy címkézés lesz: A csúcsokra címkéket helyezünk, aminek 

jelentése: odavezető javító út kezdeményt találtunk. 

Ezen címkék egy kicsit több információt tartalmaznak, mint az odavezető javító út kezdemény megtalálásának 

ténye. Ha a megtalált javító út kezdeménye páros hosszú akkor a csúcs külső címkét kap, ha pedig páratlan 

hosszú, akkor belső címkét kap. 

Legyen  a címkézett csúcsok halmaza és  a külső,  a belső címkézett pontok halmaza. Nyilván . 

A mohóság abban nyilvánul meg, hogy a címkehalmaz folyamatosan bővül, és nincs felülírás. Azaz, ha azt 

tapasztaljuk, hogy már címkézett pontba egy eddig nem látott javító út kezdemény halad, akkor ezt elvetjük 

(''későn vettük észre''). Az eredeti javító út kezdemény (amire a címkézést korábban alapítottuk) lesz az, amit 

folytatni próbálunk. 

Kiinduló címkehalmazt választunk (ezek pontok lesznek, amikbe egy  hosszú javító út kezdeményt találtunk, 

azaz  egy részhalmaza) és a címkézést az alábbi módon bővítjük: 

Mohó javító út kereső algoritmus: 

(Inicializálás) Kiindulunk  egy  részhalmazából. A kezdeti , A kezdeti , // Így a kezdeti 

. 

AMÍG találunk  csúcsot és  címkézetlen szomszédját 

[Ha  nem párosított csúcs, akkor 

(Sikeres keresés) a -ba vezető javító út kezdemény -be 

meghosszabbítva egy javító utat kapunk. 

Ha  párosított csúcs, akkor 

(Mohó címkenövelés) legyen  az -beli párja. 

, 

, 

.] 

(Elakadás) Ha a fenti ciklusból nem 'sikeres kereséssel' jöttünk ki, akkor 'sikertelen kereséssel' állunk le. 

// Sikertelen keresés esetén minden külső pont 

// összes szomszédja címkézett. 

Példa. A sikeres keresés esete ''tiszta''. 

 Animáció a sikeres mohó javító út keresésre  

A sikertelen keresés esetén azonban célszerű vizualizálni mi is történt. 

animation/animated-magyar_talal.pdf
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A címkenövelések minden címkekiosztásához egy ''felelős'' rendelhető: az  csúcs  miatt kapja címkéjét,  

pedig  miatt. A megfelelő élek mentén terjed ki a címke. Így a címketerjedést/keresést gyökeres erdő írja le. A 

gyökerek az inicializálás során kiválasztott  pontjai. A címkék további terjedése dupla ághajtásokkal történik. 

A kettő hosszú ágak belső pontjai kapják a belső címkét. A végső pontjai a külső címkét kapott pontok, ahonnan 

a keresés/címkekiosztás továbbléphet. 

Példa. A sárga élek alkotják párosításunkat. A zöld csúcsok azok a párosítatlan csúcsok, amelyek kiinduláskor 

külső címkét kaptak (  elemei). A piros csúcsok azok a párosítatlan csúcsok, amelyek kiinduláskor nem lettek 

megcímkézve ( , a célcsúcsok, amiket szeretnénk keresésünkkel elérni). A zöld nyilak a dupla 

ághajtások (a külső címke terjedése). Közben a kék nyíl mutatja a kiosztott belső címkét. 
 

 

Észrevétel. Kezdetben a címkezett pontok nem párosított csúcsok és mind külső címkét kap, majd egyszerre két 

párosított csúcs kap címkét, egyik külsőt, másik belsőt. Ennek két következményét emeljük ki. 

    (1) -et úgy választottuk, hogy ne legyen címkezett. Így automatikusan teljesül, hogy  se címkézett. Azaz 

korábbi ígéretünk (nincs újracímkézés) teljesül. 

    (2) A címkézés minden címkekiterjesztése után . Valóban: A kezdetben ez teljesült, majd 

mindig eggyel növeltük -t és -t is, azaz különbségük azonos marad. 

Példa. Előfordulhat, hogy a keresés belső pontként ér el egy  pontot és ekkor a keresés -nek az  párja felé 

megy, és  más szomszédja felé nem. Egy másik javító út kezdemény viszont külső pontként érné el -et. Az 

ábrán egy ilyen rossz fázisban elért javító út kezdeményt emel ki a piros út. Ezt be is fejezhetnénk javító úttá, ha 

megtaláltuk volna. Azaz a mohó javíto út keresés nem teljes. 
 

 

12.2.1. Tétel (Kőnig Dénes - Egerváry Jenő / Magyar módszer). Legyen  páros gráf (  alsó és  felső 

színosztályokkal),  párosítás. Legyen . Ekkor ha a mohó javító út kereső algoritmus sikertelen 

kereséssel ér véget, akkor  optimális, azaz nincs rá vonatkozó javító út. 

Bizonyítás. Kezdetben , . Címkekiosztásnál külső címkét egy belső címkéjű pont szomszédja kap 

és belső címkét egy külső címkéjű pont szomszédja kap. Így a fenti tulajdonság öröklődik. Mindig (így az 

algoritmus végén is) , . Azaz a külső és alsó kategóriák ugyanazok. Hasonlóan a belső és felső 

kategóriák ugyanazok. 

Feltevésünk szerint sikertelen kereséssel állunk le. Így a külső pontok szomszédai mind címkézettek. 

Jelölés.   szomszédsága: . 

Tehát az algoritmus végén . 
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A tétel nagyon fontos, két bizonyítást is közlünk rá. 

I. Bizonyítás: Néhány általános megjegyzéssel kezdünk. 

Definíció. Legyen . Legyen . Azaz  elemszámának többlete szomszédainak 

számához képest (ami persze lehet negatív is). 

Definíció. Egy  párosítás esetén legyen  (a nem párosított pontok száma -ban). 

Észrevétel. Legyen  egy tetszőleges alsó pontokat tartalmazó halmaz,  egy párosítás. Ekkor 

 

Tetszőleges  párosítás esetén -beli csúcsok párjai -ból kerülnek ki. Így legalább  

csúcs párosítatlan marad -ban (már csak -et figyelembe véve is). Ezek után az észrevételbeli egyeblőtlenség 

nyilvánvaló. 

Persze az egyenlőtlenség csak akkor nem semmitmondó, ha . 

12.2.2. Következmény. Legyen  alsó pontok egy halmaza, amelyre . Ekkor -ben nincs teljes 

párosítás. 

A fenti tulajdonságú  halmazokat hasznos külön névvel ellátni. 

Definíció. Alsó pontok egy  halmaza Kőnig-akadály, ha , azaz  szomszédainak száma kisebb mint 

elemeinek száma. 

12.2.3. Következmény. Legyen  alsó pontok egy halmaza és  egy párosítás. Ha , akkor  egy 

optimális párosítás. 

A fenti esetben azt mondjuk, hogy  egy bizonyító alsó-Kőnig-halmaz  optimalitására. 

Térjünk vissza a  páros gráfunkhoz, amelyben az  párosítással a magyar módszert futtatva sikertelen 

keresést folytattunk. Tudjuk, hogy leálláskor . Páros gráfban azt is tudjuk, hogy , így 

. Azaz . Igazából belső címkét csak úgy kaphat egy csúcs, hogy egy már külső 

címkéjű csúcs szomszédja. Azaz . 

Tehát 

 

Azaz  egy bizonyító alsó-Kőnig-halmaz  optimalitására. 

II. Bizonyítás: Ismét néhány általános megjegyzéssel kezdünk. 

Emlékeztető. Egy  csúcshalmaz lefogó ponthalmaz, ha minden él legalább egy -beli pontra illeszkedik. 

Egy a fogalmat megvilágító ''mese'': Legyen a gráf egy múzeum tervrajza, amiben képek vannak a folyosókon 

(éleken). Ezeket őrökkel őriztetjük, akik csúcspontokban ülhetnek, ahol az ott összefutó összes folyosót 

ellenőrzik. Minél kevesebb őrrel akarjuk az összes élt/folyosót ellenőrizni. 

Észrevétel. Ha  lefogó ponthalmaz, és  párosítás: . 

A ''mese'' szerepkiosztását használó magyarázat:  össze nem futó folyosórendszer, így mindegyik eleme külön 

őrt követel. Azaz tetszőleges jó őrelhelyezésben legalább  darab őr szerepel. 

Kiemeljük két fontos következményét az észrevételnek: 

12.2.4. Következmény. Legyen  egy lefogó ponthalmaz és  egy párosítás. Ha , akkor  a lehető 

legnagyobb párosítás -ben és  a lehető legkisebb lefogó ponthalmaz -ben. 

A következményben szereplő  pár esetén azt mondjuk, hogy  egy bizonyító lefogó ponthalmaz  

optimalitására és  egy bizonyító párosítás  optimalitására. 
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Most térjünk vissza  páros gráfunkhoz benne egy  párosítással, ahol a magyar módszer sikertelen kereséssel 

állt le. 

Az -beli élek két csoportra, címkézett és címkézetlen élekre oszthatók. (A címkézett élek mindkét végpontja, 

a címkézetleneknek egyik végpontja sem címkézett.) Jelöljük a címkézett felső végpontok halmazát -vel, a 

címkézetlen alsó végpontok halmazát -vel. Vegyük észre, hogy . Legyen . Ekkor 

, hiszen minden -beli él egy csúccsal járul hozzá -hez, amit ezek a hozzájárulások adnak ki. 

Észrevétel.   lefogó ponthalmaz -ben. 

Valóban: Legyen  egy tetszőleges él . 

(1) Ha  címkézett, akkor  és így . 

(2) Ha  nem címkézett, akkor  sem címkézett (hiszen, ha  címkézett, azaz külső pont lenne, akkor 

szomszédja nem lehetne címkézetlen a címkekiosztás elakadásánál). Speciálisan . Azaz  párosított alsó 

pont címkézetlen -beli élen: . 

Tehát  valóban lefogó ponthalmaz. 

Az észrevétel azt adja, hogy az  pár olyan, hogy  bizonyítja  optimalitását (természetesen  is 

bizonyítja  optimalitását). 

Megjegyzés. Mindkét bizonyítás többet állít mint az  optimalitása. Az is adódott, hogy  optimalitására van 

bizonyító lefogó ponthalmaz és bizonyító alsó-Kőnig-halmaz. Ezek konstruktív módon adódnak a magyar 

módszer melléktermékeként. 

Megjegyzés. Az is adódott, hogy a második bizonyításban kiolvasott  lefogó halmaz optimális. Azaz a magyar 

módszer alkalmazható a legkisebb méretű lefogó ponthalmaz meghatározására páros gráfokban. 

Példa. 

 Animáció a magyar módszer bemutatására  

Az előző tétel páros gráfokra működik csak. Mire az általánosabb, nem páros gráfokra is hasonló tételek 

kialakultak, majdnem 10 év telt el. A következő részben az általános esetben vizsgáljuk a problémát, azaz nem 

szükségszerűen páros gráfokban keresünk javító utat egy adott párosításra nézve. 

3. Edmonds-algoritmus 

A magyar módszerben az alsó párosítatlan pontokból indítottuk a keresésünket. Általában nincs ilyen 

fogalmunk, mint ''alsó pontok''. Most kiindulásnak ,  címkézést választjuk. Azaz az összes 

párosítatlan pontot  hosszú javító út kezdeményeknek tekintjük és alkalmazzuk a mohó címkenövelő eljárást 

elakadásig. Ez biztosan elakad, hiszen a növelés mohón történik és kezdetben minden lehetséges javító út 

végpont ''lehetséges javító út kezdőpont'' címkét kap. 

Edmonds-algoritmus: 

(Inicializálás) Legyen . A kezdeti , A kezdeti , //Így a kezdeti . 

(Címkenövelés) Mohó címkenövelés elakadásig 

// Ekkor a külső csúcsok mindegyik szomszédja címkézett. Kialakul egy 

//  kereső erdő. A kereső erdő mindegyik komponense egy-egy -beli 

// pontban gyökerezett. 

AMÍG találunk  csúcsot, amelyek egy  él mentén szomszédosak 

// Legyen  és  azon -beli elemek, amelyekből induló/amelyekben 

animation/animated-magyar.pdf
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// gyökerező keresések megcímkézik -t és -t. 

[Ha , akkor 

(Sikeres keresés) a -ba vezető javító út kezdemény után -n 

keresztül -ba lépve, majd bejárva az ehhez vezető javító 

út kezdeményt fordítva  és  közötti javító utat találtunk. 

Ha , akkor 

(Edmonds-eset)  // Később tárgyaljuk.] 

(Elakadás) Ha a fenti ciklusból nem 'Sikeres kereséssel' jöttünk ki, akkor 'Sikertelen kereséssel' állunk le. 

Mielőtt az ''Edmonds-esetet'' részletesen tárgyaljuk néhány fogalmat kialakítunk. Legyen  az -ből -ba vezető 

javító út kezdemény, ami a címkézéséért felel. Hasonlóan legyen  az ( )-ből -be vezető javító út 

kezdemény, ami a címkézéséért felel. Legyen  az elágazás pontja, azaz az utolsó csúcs, amíg a két út közösen 

halad. 

Észrevétel.  -ben a kereső erdő szétágazik vagy  és  közül valamelyik út leáll (azaz ). Mindkét 

esetben  egy külső pont a felépített kereső erdőben. 

-n -től -ig, illetve -n -től -ig dupla ághajtásokkal ért el a keresés. Azaz az odavezető két út mindegyike 

páros hosszú, amit  egy páratlan  körré fűz össze. 

 komponense az  kereső erdőben egy  gyökerű  kereső fa. Ebben  nem egy él. Így -hez hozzáadva az  

élt egyetlen kör keletkezik. Ezt írtuk le előbb. 

Észrevétel.   összes pontjába vezet páros hosszú javító út kezdemény is. 

Persze  összes pontjába -től különböző pontjába vezet páratlan hosszú javító út kezdemény is. Számunkra 

azonban a páros hosszúak értékesebbek. Ezek azok, amelyek olyan fázisban érik el a csúcsot, hogy a keresés 

nem determinált/szétágazhat. 

Definíció.  -ben a  kör zsugorítása (a kör ponthalmazát egy pontba húzzuk össze) a  gráfhoz vezet. 

Formálisan:  (  egy új pont, ami a kör összes csúcsát reprezentálja). 

.  természetes módon definiált. 

. 

: a -n kívüli dupla ághajtásokkal felépülő kereső erdő. 

Példa. Az első ábra a keresést és az  élt mutatja. A második ábra a  kört és annak  pontját mutatja. A 

harmadik ábrán a zsugorítás utáni helyzet látható. Végül azt mutatjuk meg, hogy a címkézés, hogyan terjed a 

zsugorítás után. 
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12.3.1. Lemma. 

    (i)  párosítás -ben 

    (ii)  keresőerdő -ra 

    (iii)  külső pont -ben. 

A lemma egyszerű, nem bizonyítjuk, csak egy megjegyzést teszünk. Legyen  egy kör -ben és  egy 

párosítás.  egy  élét  tüskéjének nevezzük, ha  és  közül az egyik -re, a másik -n kívülre esik. 

Zsugorításnál a  körünk olyan, hogy  vagy  tüskéje van. Könnyen látható, hogy két vagy több tüskés körök 

zsugorítása után a megmaradt -beli élek nam alkotnak párosítást. A  kör tüskéinek száma attól függ, hogy  

gyökér-e vagy nem. Ha  gyökér, akkor -nek nincs tüskéje. Ha  nem gyökér, akkor a keresés egy párosított 

élen keresztül érte el, amely körünk egyetlen tüskéjét alkotja. A  kör -től különböző csúcsait  párosítja. 

Ezek után már tárgyalhatjuk az Edmonds-algoritmus kihagyott esetét. 

(Edmonds-eset) A megfelelő  él megtalálasa után határozzuk meg a  kört. Zsugorítsuk ezt. A zsugorítás egy 

 gráfhoz,  párosításhoz és az erre vonatkozó  kereső erdőhöz vezet. Ezzel térjünk vissza a (Címkenövelés) 

lépéshez 

A zsugorított kört reprezentáló csúcs külső pont. A körre estek eredetileg belső címkét kapott csúcsok is. Tehát a 

zsugorítás egy címke felülírás. Itt lépünk ki a korábbi mohó keresés kereteiből. 

Hol is tartunk? Hogyan néz ki az eddig leírt lépések végrehajtása? Az algoritmusunk ''generikus futása'' során 

egy 

 

zsugorítás sorozatot hajt végre, majd sikeres vagy sikertelen kereséssel leáll. A sikeres keresés esete sem 

világos. A látható javító út egy -re vonatkozó javító út -ben. Nekünk egy -re vonatkozó javító út kell -

ben. 

A teljességhez szükségesek a következők. 

12.3.2. Tétel-hiány. Legyen  javító út -re -ben. Ekkor létezik javító út -re -ben. 

Ez persze adódik abból, ha egy zsugorítás esetén a javító utat vissza tudjuk vetíteni. (A tételt a lemma -szeres 

iterált alkalmazása adja.) 
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12.3.3. Lemma-hiány. Legyen  javító út -ra -ben. Ekkor létezik javító út -re -ben. 

12.3.4. Tétel-hiány. Ha az Edmonds-algoritmus ''Sikertelen kereséssel'' áll le, akkor  optimális, azaz nem 

létezik rá vonatkozó javító út. 

Igazából a hiányzó lemma konstruktív bizonyítása szükséges. Azaz a lemma által garantált javító utat meg is 

kell konstruálnunk (és a programozónak ezt implementálni is kell az Edmonds-algoritmus megvalósításakor). 

12.3.5. Lemma. Adott  gráf egy  párosítással. Legyen  egy páratlan kör a gráfban, amelynek csúcsait egy 

 csúcsot eltekintve  élei teljesen párosítanak. Legyen  és  a  kör zsugorításával kapott gráf és 

benne a zsugorított párosítás. A zsugorítás során az  csúcs maradjon meg és reprezentálja a  kört. 

Tegyük fel, hogy  javító út -ra -ben. Ekkor létezik javító út -re -ben. 

Bizonyítás. Három esetet vizsgálunk. 

1. eset: Az  csúcs nincs rajta -n. Ekkor könnyű látni, hogy  egy javító út -ben ( -re). 

2. eset: Az  csúcs a  út egy belső pontja. Ekkor  két részre vágja a  utat:  és  ( -ben). -ban egy -

beli és egy nem párosított él találkozik. Feltehető, hogy -ra illeszkedő éle -beli. -ra mint  utolsó,  első 

csúcsa hivatkozunk. 

 és  a  gráfban is egy-egy út élhalmaza lesznek:  és . A különbség, hogy az  csúcs nem 

szükségszerűen végpontjuk. Az eredeti  végpont az egész kört reprezentáló csúcs volt. -ben ez a csúcs  

valamelyik csúcsa. Illetve tudjuk, hogy  utolsó éle -beli, utolsó csúcsa -re esik. Ez csak úgy lehet, ha 

utolsó csúcsa  (az egyetlen csúcs, amely -n kívüli csúccsal lehet (és ebben az esetben van is) párosítva). 

Legyen  a  út első ( -re eső) csúcsa. Feltesszük, hogy  (  esetében lényegében az előző eset 

érvényes). -n két -t és -t összekötő ív van. Ezek egyike úgy fűzi össze  és  utakat egy  úttá, hogy az 

javító út legyen -re. 
 

 

3. eset: Az  csúcs a  út egyik végpontja.  a  gráfban is egy út élhalmaza lesz: . A különbség, hogy az 

 csúcs nem szükségszerűen végpontja. Az eredeti  végpont az egész kört reprezentáló csúcs volt. -ben ez a 

csúcs  valamelyik csúcsa, legyen ez . Illetve tudjuk, hogy  végpontja nem párosított. Ez csak úgy lehet, ha 

 párosítatlan csúcs -ben (  csak -n kívüli csúccsal lehet párosítva és ebben az esetben ez a lehetőség nem 

valósulhat meg). Feltesszük, hogy  (  esetében lényegében az első eset érvényes). -n két -t és -t 

összekötő ív van. Ezek egyike úgy terjeszti ki -t egy  úttá, hogy az javító út legyen -re. 

Ezek után befejezhetjük az Edmonds algoritmus leírását a következő rövid kiegészítés hozzáadásával: 

(Sikeres keresés lezárása) Ha sikeres kereséssel léptünk ki az algo- 

ritmus fő vázából, akkor találtunk egy  javító utat egy -szeresen 

zsugorított gráfban. A fenti lemma -szeres alkalmazásával vetítsük 

ezt vissza az eredeti gráfba. 
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Az így kapott javító út lesz algoritmusunk outputja. 

A fenti lemma bizonyítása az algoritmust programozó számára is fontos (szemben a helyesség bizonyításával). 

Példa. 

 Animáció az Edmonds-féle javításról  

A helyességet bizonyító hiányzó részhez (120. Tétel) néhány előzetes definíciót vezetünk be és megjegyzést 

teszünk. 

Definíció. Legyen . Ekkor 

 

ahol  a páratlan pontszámú komponensek számát adja meg egy gráfra. Ez az  ponthalmaz Berge─Tutte-

paramétere. 

Azaz a ponthalmaz -értéke megadja milyen többlettel rendelkeznek a ponthalmaz elhagyásával keletkező 

páratlan pontszámú komponensek az elhagyott pontokkal szemben. 

A paraméter azért fontos, mert tetszőleges  párosításra teljesül a következő:  minden páratlan 

pontszámú komponensében lesz legalább egy csúcs, amit  a komponensen belül nem párosíthat. Ezek lehetnek 

még  által párosítva, de párjuk csak -ből kerülhet ki. Ha a fenti többlet pozitív, akkor legalább annyi 

párosítalan csúcsunk lesz. Általában tetszőleges  és  párosítás esetén 

 

ahol  a párosításhoz a párosítatlan csúcsok számát rendeli. 

Ez az összefüggés két nagyon fontos észrevételhez vezet. 

Definíció.   csúcshalmazt Tutte-akadálynak nevezzük, ha . 

Észrevétel. Ha -ben van Tutte-akadály, akkor nem lehet teljes párosítása. 

Észrevétel. Ha  és  párosítás olyan, hogy 

 

akkor  optimális párosítás. Az ilyen párokat Berge-pároknak nevezzük. A benne szereplő csúcshalmaz Berge-

bizonyíték  optimalitására. 

Mielőtt az Edmonds-algoritmus korrektségét garantáló tételt kimondjuk, jelöléseket vezetünk be. Az algoritmus 

futása során egy 

 

zsugorítás-sorozat történjen. -ben egy -re vonatkozó kereső erdő épül fel, amelyben  a belső és  a 

külső csúcsok halmaza. 

Megjegyezzük, hogy  csúcshalmazban van egy csúcs, ami nem szerepel -ben: az éppen zsugorított kört 

reprezentáló csúcs egy új csúcs.  azonban -ben is ''ott van''. Például  mindegyik  gráfnak egy 

csúcshalmaza. 

12.3.6. Tétel. Sikertelen keresés esetén mindegyik -ben ,  egy Berge-pár. 

A tétel nyilvánvalóan adja, hogy  optimális -ben, azaz  esetén kapjuk az Edmonds-algoritmus 

korrektségéhez szükséges állítást. 

Bizonyítás. A bizonyítandó egy állítás-sorozat. Ezt  sorrendben igazoljuk teljes 

indukcióval. 

animation/animated-edmonds_zsugorit.pdf


 Kombinatorikus párosítási 

algoritmusok 
 

 55  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 esetén azt kell észrevennünk, hogy -ben  elemei izolált csúcsok. Valóban: Köztük nem mehet él 

mert vagy sikeres lenne a keresés vagy további zsugorítás történne.  csúcsaiból csak -hez vezet él, hiszen a 

címkekiterjesztés elakadásig történt. Így speciálisan , továbbá 

 

Az indukciós lépéshez azt kell észrevenni, hogy a  ugrásban az összezsugorodott kör,  a  külső 

ponthalmaz egy eleme, azaz egy -beli csúcs egy páratlan körré ''fújodik fel''. Ez csak egyetlen 

komponensre hat. Azaz  komponensei egy kivételével megegyeznek  komponenseivel. 

 kivételes koponense  kivételes (a  csúcsot tartalmazó) komponenséből keletkezik. Az új 

komponens pontszámának paritása megegyezik a felfújodott komponens pontszámának paritásával (egy csúcsot 

helyettesítettünk páratlan sokkal). Speciálisan . Azaz  a  gráfban felvett  

paramétere (az indukciós feltevést használva) 

 

A bizonyítás befejezéséhez azt kell észrevenni, hogy  az algoritmus futása során nem 

változik. Valóban, egy  hosszú kör zsugorítása a csúcsok számát -val, a párosított élek számát -val 

csökkenti. Azaz . 

Példa. 

 Animáció az Edmonds-algoritmus leállására  

A fenti analízis közvetlenül adja a következő két tételt. 

12.3.7. Tétel (Tutte-tétel, 1947). Egy gráfban akkor és csak akkor van teljes párosítás, ha nem tartalmaz Tutte-

akadályt. 

12.3.8. Tétel (Berge-formula, 1958). Legyen  egy tetszőleges gráf. Ekkor 

 

A Tutte-tétel ekvivalenciájának egyik iránya, illetve a Berge-fomulában az egyik oldal nem-kisebb volta 

nyilvánvaló, nem kíván a fogalmak ismereténél és ''józan paraszti észnél'' többet. Ezen ''fél állítások'' felismerése 

és indoklása teszteli a hallgató megértésének mélységét. 

A Tutte-tétel szokásos alkalmazása a következő tétel. Petersen tételét több mint egy félévszázaddal a párosítások 

elméletének kialalkulása előtt közölte. Bizonyítása nem alapult korábbi gráfelméleti vizsgálatokon. 

12.3.9. Tétel (Petersen-tétel, 1891). Egy kétszeresen élösszefüggő, -reguláris gráfban van teljes párosítás. 

4. Párosítási struktúra-tételek + 

Az alábbiakban egy tetszőleges  gráf  ponthalmazának csak -től függő három diszjunkt halmazra való 

felosztását írjuk le. A három osztály jelentősége a későbbiekből lesz világos. 

Definíció. Legyen 

 

 

 

Legyen  egy gráf egy  optimális/maximális elemszámú párosítással. Futassuk az Edmonds-algoritmust, 

amely sikertelen kereséssel áll le: Egy ─ esetleg -ből többszörös zsugorítással kapott ─ gráfban az aktuális 

külső pontok  halmazában nincs él, továbbá -ból nem vezet él címkézetlen csúcsokhoz (azaz 

-hez, ahol  az aktuális belső pontok halmaza). 

12.4.1. Tétel. A fenti definiált  és  halmazokra teljesülnek a következők. 

animation/animated-edmonds.pdf
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    a) Azon pontok halmaza -ben, amelyek a zsugorítások során  egy elemére képződnek éppen . 

    b) Azon pontok halmaza -ben, amelyek az egész algoritmus során belső pontok maradnak (azaz  elemei) 

éppen . 

    c) Azon pontok halmaza -ben, amelyek az egész algoritmus során címkézetlenek maradnak éppen . 

Azaz speciálisan az a)-c) pontokban leírt, látszólag az Edmonds-algoritmus futásától (amelyben sok nem-

determinisztikus elem van) függő három halmaza igazán nem függ az algoritmus során tett döntéseinktől. 

A tétel bizonyítása az Edmonds-algoritmus ismeretén és a helyességének bizonyításán alapul. Nem végezzük el, 

az érdeklődő hallgató megpróbálhatja az igazolást. 

A fenti tétel könnyű következménye az alábbi. 

12.4.2. Tétel (Gallai─Edmonds-struktúratétel). 

    a)  komponensei faktor-kri- tikusak, azaz nincs bennük teljes párosítás, de bármelyik pontjuk elhagyása 

után már lesz bennük. 

    b) Legyen  az a páros segédgráf, amely egyik színosztályának elemei  pontjai, másik színosztályának 

elemei  komponensei; élei a  és  közti élek (természetes illeszkedéssel:  él ( , ) esetén 

a két végpont , illetve  komponense -ben). Ekkor az  páros gráfra minden  esetén ennek 

szomszédsága több elemű mint . 

    c)  egy teljes párosítással rendelkező gráf. 

Végül a struktúratétel egy egyszerű következményét adjuk. 

12.4.3. Tétel. Legyen  egy pont-tranzitív összefüggő gráf (azaz ,  automorfizmus csoportja tranzitíven 

hat -n, azaz minden  esetén található olyan automorfizmusa -nek, amely -t -be viszi). 

Ekkor -ben van teljes párosítás vagy majdnem teljes párosítás (azaz olyan párosítás, amely egyetlen csúcsot 

hagy párosítatlan). 

Bizonyítás. Pont-tranzitivitás esetén két lehetőség van. Vagy  (ekkor ) vagy  

(ekkor ). A Gallai─Edmonds-struktúratétel mindkét esetben adja az állítást. 

A Gallai─Edmonds-struktúratétel egy gráfot háromféle összetevőre bont: faktor-kritikus gráfok, elemi páros 

gráf, teljes párosítással rendelkező gráf. Az állítás bizonyos értelemben megfordítható: Ha faktor-kritikus gráfok 

egy családját elemi páros gráf szerint összekötünk egy  csúcshalmazzal, amely csúcsait egymás közt és egy  

teljes párosítással rendelkező gráf pontjaival kötünk össze, akkor egy olyan  gráfhoz jutunk, amely 

Gallai─Edmonds-felbontása visszaadja a kiinduló (tetszőlegesen választott) összetevőket. 

Fontos az összetevők mély megértése. Az alábbi (bizonyítás nélkül közölt) tétel ezen irányba tett első lépés. 

Definíció. Legyen  egy gráf.  egy fülragasztással történő bővítése alatt azt értjük, hogy  új pontot 

adunk gráfunkhoz. Továbbá -ból kijlölolünk  csúcsokat (amik egybe is eshetnek) és gráfunkhoz 

hozzáadjuk az új  éleket. Azaz egy utat vagy egy kört ragasztunk -hoz.  a fül hossza. 

12.4.4. Tétel.   akkor és csak akkor faktor-kritikus, ha megkapható az egy pontú gráfból pártalan hosszú fülek 

ragasztásával. 
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13. fejezet - Kombinatorikus 
párosítási algoritmusok 

13.1. Kérdés. Definiálja a javító út fogalmát egy párosításra vonatkozólag. Miért kapta a fogalom a javító 

jelzőt? 

13.2. Kérdés. Írjuk le a magyar-módszer azon változatát, amely egy páros gráf inputra kiszámol egy optimális 

lefogó ponthalmazt. 

13.3. Kérdés. Legyen  egy páros gráf, amelyben a felső és az alsó pontok száma megegyezik. Kőnig-

akadálynak neveztük az alsó pontok egy olyan halmazát, amely szomszédságának elemszáma kevesebb, mint a 

halmazé. Természetes, hogy ennek a fogalomnak megvan a felső pontokra vonatkozó megfelelője. Ezt 

nevezhetjük -Kőnig-akadálynak (míg az eredeti fogalom lehet -Kőnig-akadály). Tudjuk, hogy teljes párosítás 

akkor és csak akkor van -ben, ha nincs -Kőnig-akadály. Mivel a felső és az alsó pontok szerepe azonos, ezért 

ezzel az is ekvivalens, hogy nincs -Kőnig-akadály. Kaptuk, hogy -Kőnig-akadály és -Kőnig-akadály 

létezése ekvivalens egy olyan páros gráfban, ahol a felső pontok száma azonos az alsó pontok számával. 

Igazoljuk ezt az állítást a párosításokra vonatkozó tételeinkre való hivatkozás nélkül. 

 

13.4. Feladat. Igazoljuk, hogy egy páros gráf kromatikus indexe a maximális fokszáma. 

13.5. Feladat (Frobenius). Egy  méretű mátrix elemei különbözó betűk és -k. A mátrix determinánsa (egy 

polinom), akkor és csak akkor 0, ha található  sor, amelybe eső nemnulla elemek -nál kevesebb oszlopba 

esnek. 

13.6. Feladat (Hall). Egy  feletti  halmazrendszer  egy részhalmaza. (Azaz a halmazrendszer elemei  

''bizonyos'' részhalamzai.) 

 egy különböző-reprezentánsok-rendszere (krr) egy  injekció, amelyre teljesül, hogy  

minden  esetén. 

 egy Hall-akadálya olyan , amelyre . 

    a) Igazoljuk, hogy Hall-akadály léte esetén nincs krr. 

    b) Igazoljuk, hogy akkor és csak akkor van krr, ha halmazrendszerünk nem tartalmaz Hall-akadályt. 

13.7. Feladat (American Mathematical Monthly, 1990, E3399). Egy szigeten  házaspár lakik. Mindegyik 

házaspár egyik tagja vadász, a másik pedig földművelő. A Vadászati Minisztérium a szigetet  egyenlő, 

egyenként  területű vadászati területre osztotta. Ettől függetlenül a Földművelési Minisztérium a szigeten  

darab egyenlő földművelési területet jelölt ki. A Házasságügyi Minisztérium ragaszkodik ahhoz, hogy egy 

házaspár egy-egy tagjához rendelt vadászati, illetve földművelési terület közel legyen egymáshoz. Mindenki 

nagy meglepetésére a Kiutalási Minisztérium olyan elosztást tud találni, hogy minden házaspár esetén a két 

kijelölt földnek legyen közös része. A Vallási Minisztérium ezt a tényt csodának kiáltja ki. 

    a) Mutassuk meg, hogy szó sincs csodáról. Bizonyítsuk be, van olyan, csak -től függő  szám, hogy 

bárhogyan is osztja fel a szigetet a Vadászati és a Földművelési Minisztérium, a Kiutalási Minisztérium 

eloszthatja a földeket úgy, hogy mindegyik pár két területének legalább  közös területe legyen. 

    b) Határozzuk meg  maximális értékét. 

13.8. Feladat. Legyen  a  csúcshalmazon egy egyszerű gráf, amely (élhalmazát tekintve) maximális teljes 

párosítás nélküli gráf. (Azaz egy gráf amelyben nincs teljes párosítás, de bármely nem összekötött 

csúcspárjának összekötésével olyan gráfhoz jutunk, amelyben már létezik teljes párosítás (ilyenek a páratlan 

pontszámú teljes gráfok).) Legyen  azon pontok halmaza -ben, amelyek minden mással összekötöttek. 

Igazoljuk, hogy  komponensei teljes gráfok. 
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Vezessük le ebből Tutte tételét. 

13.9. Feladat. Az előadásban definiált  és  halmazokra teljesülnek a következők. 

    a) Azon pontok halmaza -ben, amelyek a zsugorítások során  egy elemére képződnek éppen . 

    b) Azon pontok halmaza -ben, amelyek az egész algoritmus során belső pontok maradnak (azaz  elemei) 

éppen . 

    c) Azon pontok halmaza -ben, amelyek az egész algoritmus során címkézetlenek maradnak éppen . 

13.10. Feladat (Gallai─Edmonds-struktúratétel). 

    a)  komponensei faktor-kri- tikusak, azaz nincs bennük teljes párosítás, de bármelyik pontjuk elhagyása 

után már lesz bennük. 

    b) Legyen  az a páros segédgráf, amely egyik színosztályának elemei  pontjai, másik színosztályának 

elemei  komponensei; élei a  és  közti élek (természetes illeszkedéssel:  él ( , ) esetén 

a két végpont , illetve  komponense -ben). Ekkor az  páros gráfra minden  esetén ennek 

szomszédsága több elemű mint . 

    c)  egy teljes párosítással rendelkező gráf. 

13.11. Feladat. Igazoljuk:  páros gráf  színosztályokkal akkor és csak akkor rendelkezik azzal a 

tulajdonsággal, hogy minden  esetén , ha van olyan erdő részgráfja, hogy minden -beli 

csúcs részgráfbeli foka . 

13.12. Feladat.   akkor és csak akkor faktor-kritikus, ha megkapható az egy pontú gráfból pártalan hosszú 

fülek ragasztásával. 
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14. fejezet - Gráfok élszínezései 

1. Élszínezések alapfogalmai 

Definíció.   gráf élszínezése  függvény.  egy -élszínezése -nek, ha . 

Definíció.   jó élszínezése -nek, ha minden  csúcsra az ott összefutó éleknek  darab különböző színe van. 

A következő optimalizálási feladat adódik: keressük azt a minimális  természetes számot, amellyel egy  gráf 

jól -él-színezhető. E gráfparaméter neve:  élkromatikus száma, jelölése . Azaz 

 

A hurokél akadálya a jó színezésnek: Ha van hurokél, akkor nem létezik jó élszínezés (az összefutó  él 

között ismétlődés van), ha nincs hurokél, akkor pedig létezik jó színezés (például ha minden él különböző színt 

kap, akkor jó színezésünk van). 

Szoros kapcsolat van a párosítások és az élszínezések között: Egy gráf jó élszínezésében az azonos színű élek 

egy párosítást alkotnak a gráfban. Tehát jó színezés keresése ekvivalens az élhalmaz párosításokra történő 

osztályozásával. 

Emlékeztető.  , a  gráf maximális fokszáma. 

Nyilvánvalóan . Az alábbi példák mutatják, hogy az egyenlőtlenség két oldala között lehet 

különbség. 

Példa.   páratlan kör . Könnyen látható, hogy  és . Az alábbi ábra a 

 esetet mutatja. 
 

 

Példa.   páratlan pontú teljes gráf. Ekkor  és . Az alábbi ábra kilenc 

pont esetén mutat egy optimális élszínezést. 
 

 

Példa. Legyen  az a gráf, amelynek három csúcsa és bármely kettőt  párhuzamos él köti össze. Ekkor 

bármély két él szomszédos. Így  és . Az alábbi ábra a  esetet mutatja. 
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Egy gráf élkromatikus számát a maximális fokszámmal már korlátoztuk alulról . A következő 

két tétel felső korlátot is ad. 

14.1.1. Tétel (Shannon tétele). Legyen  hurokél-mentes gráf. Ekkor 

 

14.1.2. Tétel (Vizing tétele). Legyen  egyszerű gráf. Ekkor 

 

Mi csak a másodikat ─ Vizing-tételét ─ igazoljuk. 

Bizonyítás. Adott egy  egyszerű gráf. Be kell látnunk, hogy élei jól színezhetők a  

palettával. 

Legyen  és legyen . -re vonatkozó teljes indukcióval belátjuk az állítást 

-re. Bizonyításunk konstruktív lesz, azaz  egy jó-él-színezéséből megkonstruálunk  jó-él-színezését. Azaz 

 élszínezését kiterjesztjük a -re illeszkedő -hez haladó élekre (amik kezdetben színezetlenek). Legyen  

a  és  közötti élek halmaza, így . 

 élszínezésének kiterjesztése fázisokban történik. Legyen . Kezdetben . A 

kiterjesztés során a  halmaz élei egyenként színt kapnak. Így  csökken, amíg  lesz. Ekkor térünk át a 

következő,  csúcsra. 

Legyen . Azaz  és . 

Minden -beli  élhez tartozik egy lehetséges színek halmaza. Azaz az aktuális színezésben megnézzük a két 

végpontjára illeszkedő színezett élek színeit (ezek  halmaza tiltott szín számára). , azaz a 

palettánk nem tiltott színeinek halmaza. 

Kezdetben minden  élre . Valóban egy  él esetén csak az -re -ben 

illeszkedő elek színei tiltottak. Ezen élek száma . Így 

 

Az  halmazokból kiválasztunk egy preferált részt, amit -vel jelölünk. Azaz , azaz  

mindegyik eleme alkalmas szín  színezésére. Definiáljuk az alábbi  tulajdonságot, amit a kiterjesztés során 

végig megőrzünk: 

     Mindegyik  egy- vagy kételemű, továbbá maximum egy -beli élre lesz preferált színhalmaza 

egyelemű. 

Ha  egy olyan él, amely preferált színhalmaza egyelemű, akkor kivételes élnek nevezzük -t. Kivételes élekből 

vagy egy van vagy egy sincs. 

Most lássuk a kiterjesztés legegyszerűbb esetét: 

Mohó eset: Van olyan  szín, ami egyetlen preferált halmazban szerepel. Ha  ( ), akkor a korábbi 

színezés megtartása mellett -nek az  színt adjuk.  lesz a színezetlen élek új halmaza. Egy színezetlen  

élre .  egyedisége miatt megtarthatjuk a régi  halmazokat. 
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Sajnos ezt a mohó esetet nem használhatjuk mindig. 

Nem mohó eset: A preferált színek halmazaiban előforduló színek mindegyike több preferált halmazban is 

szerepel. Azaz  esetén  legalább kettő -ben szerepel. 

Először igazolunk egy lemmát a nem mohó esetről. 

14.1.3. Lemma. A nem mohó esetben van olyan  szín, amit nem osztottunk ki  elemein, de a preferált színek 

között sincs ott. Azaz  és . 

Lemma bizonyítása: Legyen  az  elemein eddig kiosztott színek halmaza, azaz az -beli élek színeinek 

halmaza.  elemei összefutnak -ben, azaz a színeik különbözőek, . A nem mohó esetben 

 

Azaz  és  együtt is egy legfeljebb 

 

elemű színhalmazt adnak. Azaz palettánknak garantáltan lesz szabad színe.  Q.e.d. 

Legyen  egy a lemma által garantált szín. Legyen  az a szín, amelyre  a kivételes él preferált 

színhalmaza, illetve tetszőles szín egy preferált halmazból, amennyiben nincs kivételes él. Legyen  az 

az él, amely a kivételes él, vagy amennyiben ilyen nincs, egy olyan él amely preferált színhalmazában szerepel 

. Mindenképpen . 

-ből emeljük ki a  és  színű éleket: Összes  csúcs és a  színű élek gráfjában minden fok 

legfeljebb , azaz a komponensek színalternáló utak vagy körök. 

Az  csúcs komponense szükségszerűen út:  és  definíciója miatt -re nem illeszkedhet  színű 

él. Legyen ez egy -út, amiben -re maximum egy  színű él illeszkedik (elképzelhető, hogy -re nem 

illeszkedik sem , sem  színű él sem). 

 mentén cseréljük fel a színeket! Ekkor megmarad a színezés jó mivolta. Valamint -re már nem illeszkedik  

színű él, azaz kaphatja a  színt. 
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Az  halmazokat is újra kell értékelni: Azon éleknek, amelyek nem az  út valamelyik csúcsába vezetnek a 

lehetséges színhalmaza nem változik. Azon éleknek, amelyek az  út köztes csúcsába vezetnek szintén nem 

változik a lehetséges színhalmazuk! 

Baj akkor van, ha -ből vezet egy  él -ba ( ).  nem volt kivételes él, tehát ha  

változtatást hajtjuk végre, akkor  egyeleművé változik vagy kételemű marad. A  tulajdonság 

mindenképpen megmarad! 

Megjegyzés. A bizonyításból egy algoritmus is kiolvasható, ami egyszerű gráfokat a Vizing-korlát méretű 

palettával jól-élszínez. 

Példa. A megjegyzésben említett algoritmusra egy animációval is rávilágítunk.. 

 Animáció a Vizing-tételen alapuló algoritmus egy fázisára  

2. Síkgráfok, négy-szín-tétel és élszínezések 

Az élszínezési probléma fontos alkalmazásokkal rendelkezik. A gráfelméleti vizsgálata azonban már a 

XIX. században megkezdődött. Az ösztönző a négy-szín-sejtés volt. Manapság már tételként ismerjük ezt 

(angolul 4-color-theorem, rövidítve 4CT). 

A továbbiakhoz fel kell idéznünk a síkrarajzolt gráfokról és duálisukról a BSc-s Kombinatorika kurzusban 

tanultakat. A következő ábrán egy síkrarajzolt gráfot (kék) és duálisát (piros) láthatjuk. 
 

animation/animated-vizing.pdf
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Az ábrán látható lila csillagok párbaállítják az eredeti és duális gráf éleit. 

A következő táblázatban összefoglaljuk síkrarajzolt gráf és duálisa közötti sokrétű kapcsolatot. 

 

Megjegyezzük, hogy -regularitás esetén a mohó algoritmus minden gráfot jól csúcsszínez. Illetve duálisan 

triangulált síkrarajzolt gráf tartományai nyilvánvalóan jól -színezhetők. 

A fentiek alapján a négy-szín-tétel megfogalmazható tartomány, illetve csúcsszínezési változatban is. A 

következő tétel egy harmadik ekvivalens alakot ad, amely élszínezési problémaként fogalmazza meg a központi 

kérdést/tételt. 

14.2.1. Tétel. A következők ekvivalensek: 

    (i) Ha  3-reguláris, 2-szeresen élösszefüggő síkgráf, akkor . 

    (ii) 4CT. 
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Bizonyítás. (i)  a 4CT tartományszínezési verziója -reguláris gráfokra. Legyen  egy a síkra szépen lerajzolt 

-reguláris kétszeresen élösszefüggő gráf. 

Tudjuk, hogy  élhalmaza  teljes párosítások uniója. Legyen  az  élek által 

meghatározott feszítő részgráf -ben.  egy -reguláris részgráf, azaz komponensei körök. Nyilván a 

részgráfunk is szépen lerajzolt, továbbá könnyen látható, hogy az  tartományai jól színezhetők két 

színnel (például a komponensek számára vonatkozó teljes indukcióval). Legyen ez a két szín ''piros'' és ''kék''. 

Hasonlóan  tartományai is jól színezhetők két színnel. Legyen ez ''világos'' és ''sötét''. 
 

 

Így a síkot kétszer is kiszíneztük, speciálisan a  gráf lerajzolásának minden tartománya kétszer is színt kapott. 

Egy tartomány kapott színpárja négyféle lehet: ''világoskék'', ''világospiros'', ''sötétkék'', ''sötétpiros''. Ez egy jó -

színezése -tartományainak, mivel bármelyik két szomszédos tartomány -ben vagy -ben is 

külöböző tartományba esik, így színeiknek már ezen komponense is megkülönbözteti őket. 

A 4CT tartományszínezési változata -reguláris gráfokra  (i): Tehát tudjuk, hogy a  kétszeresen 

élösszefügggő, -reguláris síkgráf tartományait jól -színezhetjük. Legyen  a felhasznált színek. 

Legyen 
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Belátjuk, hogy ekkor  teljes párosítások -ben és diszjunktak. 

A diszjunktság triviális a definíciókból. 

Először azt igazoljuk, hogy  párosítások: Tegyük fel, hogy  valamely  esetén és 

az  csúcs illeszkedik -re és -re is. -ben három tartomány fut össze: . Ezek különböző színűek. Így  

és  nem lehet ugyanabban az  élhalmazban. 

Végül . Valóban, úgy definiáltuk az -ket, hogy bármely két szín találkozik egy  él 

két oldalán az valamelyik  halmaz definíciójának eleget tesz. (A  lehetőség mindegyike szerepel a 

három definícióban.) 

Ebből adódik az állítás. 

A fenti három formája a négy-szín-sejtésnek a XIX. századi matematika eredménye. A XX. század, benne a 

számítógépek elterjedésével elvezetett a négy-szín-sejtés igazolásához. A négy-szín-sejtés bizonyítása után a 

következő tételt mondhatjuk ki. 
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14.2.2. Tétel. Ha  reguláris -szeresen élösszefüggő, továbbá síkgráf is, akkor élhalmaza három teljes 

párosítás uniója, azaz találhatók olyan  teljes párosítások -ben, hogy  

teljesüljön. 

Megjegyzés. A síkgráf feltétel szükséges. Az ellenpéldát Petersen adta. Petersen-gráf: -reguláris, kétszeresen 

élösszefüggő, nem síkgráf, és élhalmaza nem áll elő  alakban, ahol az -k párosítások. 
 

 

Egyszerű síkgráfok esetén a Vizing-tétel garantálja, hogy az élkromatikus szám  vagy . A fenti mély tétel (a 

négy-szín-tétel egy ekvivalense) egy gráfosztályt ad, amelyre tudjuk, hogy az élszínezéshez szükséges 

minimális színszám . 

Megemlítjük, hogy a BSc-ben tanult Kőnig-tétel egy egyszerű következménye a következő tétel. 

14.2.3. Tétel. Ha  egy páros gráf, akkor 

 

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy egyszerű gráfok élszínezése egy egyszerűbb feladat mint a csúcsszínezési 

probléma. A látszat csal. A következő tétel erre világít rá azon hallgatók számára, akik bonyolultságelmélet 

kurzust is teljesítettek. 

14.2.4. Tétel. Vizsgáljuk az alábbi döntési problémát: Adott  gráfról döntsük el, hogy  értéke  vagy 

. Ez a probléma -nehéz. 
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15. fejezet - Gráfok élszínezései 

15.1. Kérdés. Definiálja mikor nevezünk egy élszínezést jónak. Milyen optimalizálási probléma fűződik a 

fogalomhoz? 

15.2. Kérdés. Egy iskolában tanárok és osztályok vannak. Minden tanár bizonyos osztályoknak tart órát. Az 

órákat minél kevesebb időponthoz kell rendelni úgy, hogy az egy időpontra eső órák egyszerre megtarthatóak 

legyenek. Mi a köze ennek a feladatnak gráfok élszínezéséhez? 

15.3. Kérdés. Határozzuk meg a Petersen-gráf él-kromatikus számát. 

 

15.4. Feladat. Legyen  egy összefüggő -reguláris gráf, amely él-kromatikus száma . Igazoljuk, hogy  

kétszeresen élöszefüggő. 

15.5. Feladat. Legyen  egy páratlan pontszámú reguláris egyszerű gráf. Mit mondhatunk az él-kromatikus 

számáról? Indokoljuk válaszunkat. 

15.6. Feladat. Tegyük fel, hogy egy  egyszerű gráfban a maximális fokú csúcsok egy körmentes részgráfot 

feszítenek. Igazoljuk, hogy 

 

15.7. Feladat. Tegyük fel, hogy egy  egyszerű gráfban van olyan  párosítás, hogy  páros gráf. Mit 

mondhatunk él-kromatikus számáról? Indokoljuk válaszunkat. 
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16. fejezet - Gráfok csúcsszínezései 

1. (Csúcs)színezések alapfogalmai 

Emlékeztetőként idézzünk fel néhány korábban tanult definíciót és tételt. 

Definíció. Egy  leképezést a  gráf egy (csúcs)színezésének nevezzük. A  ''szám'' a  csúcs 

színe. 

Definíció. A  gráf egy színezése jó színezés, ha minden  élre  esetén . 

Nyilván egy  hurokél megakadályozza a jól színezhetőséget. Míg hurokél hiánya mellett a ''minden él 

legyen különböző színű'' egy jó színezés. Párhuzamos élek a közös végpontpárjukra vonatkozó ''legyenek 

különböző színűek'' feltételt ismétlik. Így a csúcsszínezési problémákban felesleges egy él mellett szereplő 

párhuzamos élpárjait szerepeltetni. Ebben a fejezetben egyszerű gráfokkal dolgozunk, tehát itt MINDEN 

GRÁFON EGYSZERŰ GRÁFOT FOGUNK ÉRTENI. 

Definíció. A  gráf egy színezése -színezés, ha a felhasznált színek száma legfeljebb . 

Definíció. Egy  gráf kromatikus száma 

 

Definíció. A  gráf esetén egy  csúcshalmazt független ponthalmaznak nevezünk, ha semelyik két -

beli pont között sincs él. 

Definíció.   

Definíció. A  gráf esetén egy  csúcshalmazt klikknek nevezünk, ha bármely két -beli pont között 

van él. 

Definíció.   

Megjegyzés. Tetszőleges  gráfra . Ez következik abból, hogy egy klikkben minden csúcsnak más-

más színt kell adnunk jó színezésnél. Egy jó színezésnél az azonos színű csúcsok egy független ponthalmazt 

alkotnak. Így egy jó csúcsszínezés felfogható mint  független halmazokra való osztályozása. 

2. Nem -színezhető gráfok 

Emlékeztetőül megint idézzünk fel néhány egyszerű állítást: 

    *   nem 1-színezhető -ben létezik él. 

    *   nem 2-színezhető -ben létezik páratlan hosszú kör. 

    *   nem 3-színezhető -nek részgráfja a  (  csúcsú teljes gráf). 

Megjegyzés. Az utolsó állításában a  irány nem teljesül, sőt nem ismert ''jó'' jellemzés a nem-3-

színezhetőség problémájára. 

Tehát  részgráf felmutatása egy jó módszer nem-3-színezhetőség bizonyítására. (Jó és gyors, hatásos.) De a 

módszer nem teljes. A következőkben Hajós György egy teljes módszerét ismertetjük annak igazolására, hogy 

egy gráf nem -színezhető. 

Definíció. A következőkben definiálunk három gráfokon elvégezhető operációt. 

(Op1) Bővítés: Él vagy csúcs hozzáadása a gráfhoz. Legyen  a -ből kapott gráf. 
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(Op2) Csúcsösszevonás: Két nem szomszédos csúcs  azonosítása. Ha  csúcs szomszédságát -szel 

jelöljük, akkor az összevonással keletkezett pont szomszédsága megegyezik -vel. Legyen  a -ből 

kapott gráf. 
 

 

(Op3) Hajós-operáció: Legyen , , . Az operáció eredményét jelöljük 

-val. , 

, az illeszkedés pedig természetes. A formális definíció 

megértését a mellékelt ábrán tesztelni lehet. 

16.2.1. Lemma. Ha  és  nem -színezhető, akkor ,  és  sem -színezhető. 

Az előző Lemma nyilvánvalóan ekvivalens a következővel: 

16.2.2. Lemma. Ha és -színezhető, akkor  is az. Ha -színezhető, akkor  vagy  is az. 

Megjegyzés.   esetén a Lemma nyilvánvaló, ugyanis több objektum esetén nehezebbé válik a színezés.  és 

 esetén is egyszerű az állítás. 

Definíció. A  gráf Hajós-konstruálható -ekből, ha létezik olyan  sorozat, hogy mindegyik  

vagy , vagy a korábbi gráfokból a fent leírt három operáció valamelyikével nyerhető. 

16.2.3. Következmény. Ha  Hajós-konstruálható -ből, akkor  nem -színezhető. 

A következmény bizonyítása teljes indukcióval történhet. 

Nyilván  mindig csak  lehet,  pedig csak  vagy egy olyan gráf, ami -ből (Op1) operációval 

kapható ((Op2) nem alkalmazható teljes gráfokra, (Op3)-hoz szükséges két korábbi gráf). 

Példa. A Hajós-séma alapján bizonyítsuk be, hogy az -kerék nem -színezhető. 
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Először a  és  gráfokon (két négy pontú teljes) hajtjuk végre az (Op3) operációt. Az így kapott  gráf nem 

-színezhető. A  gráfon pedig az (Op2) operációt hajtjuk végre, és az eredmény a szintén nem -színezhető  

gráf lesz, ami egy -kerék. 

Példa. 

 Animáció a Hajós-séma alkalmazására  

16.2.4. Tétel (Hajós György).   akkor és csak akkor nem -színezhető, ha  Hajós-konstruálható -ből. 

Bizonyítás. Az egyik irányt már láttuk. A tétel nehezebbik ''felét'' pedig indirekt módon bizonyítjuk. 

Tegyük fel, hogy létezik ellenpélda, azaz létezik olyan  nem -színezhető gráf, ami nem Hajós-konstruálható. 

Tegyük a  gráfot telítetté, azaz adjunk hozzá éleket mindaddig, amíg az ellenpéldára vonatkozó két tulajdonság 

teljesül. (A telítés biztos leáll, hiszen a legalább  pontú teljes gráfok Hajós-konstruálhatók.) Így kapjuk a 

 gráfot. A telítés során a nem -színezhetőség megmarad. Így  gráfhoz élet adva egy Hajós-konstruálható 

gráfot kell kapnunk. 

A bizonyítás folytatása előtt szükségünk van néhány definícióra, illetve egy nagyon fontos lemmára. A Hajós-

tétel bizonyítását a lemma bizonyítása után folytatjuk. 

Definíció. Egy  gráf teljes -részes gráf, ha a  csúcshalmaz  darab diszjunkt osztály uniója, és az  

élhalmaz pedig az összes keresztél az osztályok között. 

Példa. Teljes -részes gráf például a következő: 
 

 

Definíció. A teljes -részes gráf ekvivalens definíciója a következő: az ''egyenlőnek vagy nem összekötöttnek 

lenni'' reláció ekvivalenciareláció, továbbá az ekvivaleciareláció osztályainak száma . 

16.2.5. Lemma.   teljes -részes gráf. 

animation/animated-hajos.pdf
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Bizonyítás. A bizonyítás indirekt módon történik. Tegyük fel, hogy  nem teljes -részes gráf, azaz az 

''egyenlőnek vagy nem összekötöttnek lenni'' reláció nem ekvivalencia. Ekkor nyilván csak a tranzitivitás 

sérülhet, azaz léteznek olyan  különböző pontok, hogy , de . 

Ekkor az  és  él hiánya kétféle módot is ad a  telített gráf bővítésére. mindkét esetben a telítettség 

definíciója alapján olyan gráfot kapynk, amey Hajós-konstruálható. Az egyértelműség végett a második gráf 

(amelyet az  él hozzáadásával kapunk -ből) csúcsait vesszőkkel látjuk el. 
 

 

Ha erre két gráfra végrehajtjuk a  operációt, akkor a következő gráfot kapjuk: 
 

 

A kapott gráfban minden -beli  pont azonosítható a neki megfelelő -beli  ponttal ((Op2)). Így 

megkapjuk a  gráfot. Ez azt mutatja, hogy  Hajós-konstruálható, és ez ellentmodás. 

Hajós-tétel bizonyításának folytatása. Emlékezzünk, hogy a tételt indirekt módon kezdtük bizonyítani, azaz 

feltettük, hogy létezik olyan  nem -színezhető gráf, ami nem Hajós-konstruálható. Telítettük a  gráfot, és az 

így kapott  gráfról beláttuk, hogy teljes -részes gráf. Folytatva a bizonyítást két eset lehetséges. 

    (i) eset: Ha , akkor  gráfnak létezik egy  pontú teljes részgráfja, ugyanis minden osztályból 

egy tetszőleges csúcsot kiválasztva egy ilyen részgráfot kapunk. A részgráfság miatt  megkapható -ből 

egyszerű bővítésekkel, azaz az (Op1) operáció többszöri alkalmazásával. Ez viszont ellentmond annak, hogy 

 nem Hajós-konstruálható. 

    (ii) eset: Ha pedig , akkor nyilvánvaló, hogy  gráf -színezhető, ami szintén ellentmondás. 

Mindkét esetben ellentmondásra jutottunk, így ezzel a Hajós-tétel bizonyítása véget ért. 
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17. fejezet - Gráfok csúcsszínezései 

17.1. Feladat. Egy iskolában hétvégén négy csoportot ( ) tanítanak. Négy tanár ( ) ad 

egy-egy órát a csoportoknak. Így  óra van egy hétvégén. (A  óra egyike , az az óra, amit a  tanár 

tart az  csoportnak.) Készítsünk egy órarendet a hétvégére. Mi a köze ennek a feladatnak a gráfok kromatikus 

számához? 

17.2. Feladat. Igazoljuk a következőket: 

    a) , ahol  a  gráf egyszerűsítettje (azaz -t úgy kapjuk -ből, hogy eltöröljük hurokéleit és 

párhuzamos élseregeiből egy-egy élt hagyunk meg). 

    b) Legyenek a  gráf komponensei a  gráfok ( ). Ekkor . 

    c) Legyenek  ( ) a  gráf blokkjai (az éleken az ''egy körre esik'' ekvivalenciareláció osztályai 

által feszített részgráfok). Ekkor . 

 

Definíció. A következőkben két egyszerű gráf,  és  szorzatait definiáljuk. Mindegyik esetben a szorzatgráf 

egy egyszerű gráf lesz a  ponthalmazon. A szorzat definíciójának befejezéséhez még meg kell 

mondanunk, hogy mikor legyen a szorzatban  és  összekötve ( , és ). Erre 

több mód is lehetséges. Ennek megfelelően több szorzatfogalom is definiálható. 

    (1) ,  és  Descartes-szorzata:  akkor és csak akkor, ha , és 

, vagy pedig , és . 

    (2) ,  és  direkt szorzata:  akkor és csak akkor, ha , és 

. 

    (3) ,  és  erős direkt szorzata:  akkor és csak akkor, ha , 

és , vagy pedig , és , vagy pedig , és . 

    (4) ,  és  kizáró szorzata:  akkor és csak akkor, ha , 

vagy pedig , és . 

17.3. Feladat. Rajzoljuk fel  és  (  pontú és  pontú út) szorzatát a fenti definíciók mindegyikére. 

Határozzuk meg a szorzatgráfok kromatikus számait. 

17.4. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy . 

17.5. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy 

    (a) , 

    (b) . 

17.6. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy . 

17.7. Feladat.   Bizonyítsuk be, hogy . 

17.8. Feladat. Legyen  a következő egyszerű gráf: 

 

 

Bizonyítsuk be, hogy 
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    (a) , 

    (b)  minden  esetén. 

Definíció. Egy  gráf minimális -kromatikus gráf, ha , és tetszőleges  esetén 

. 

17.9. Feladat. a) Bizonyítsuk be, hogy egy minimális -kromatikus gráf nem tartalmaz párhuzamos éleket, azaz 

egyszerű gráf. 

b) Bizonyítsuk be, hogy egy minimális -kromatikus gráfnak egyetlenegy olyan komponense van, amely nem egy 

izolált csúcs. 

17.10. Feladat. Legyen  egy minimális -kromatikus összefüggő gráf. Bizonyítsuk be, hogy a  gráf -

szeresen élösszefüggő. 
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18. fejezet - Gráfok derékbősége és 
kromatikus szám 

1. A kromatikus szám és a derékbőség paraméter 

18.1.1. Tétel (BSc). Létezik olyan  gráfsorozat, melyre teljesül, hogy  (azaz  

háromszögmentes), illetve , ha . 
 

 

Vegyünk egy olyan gráfot, amelyben nincs háromszög. Tegyük fel, hogy ennek a gráfnak egy pontjában állunk. 

Ez a pont a szomszédaival együtt egy csillagot feszít ki, ami az eredeti gráf részgráfja. Egy ilyen helyzet látható 

a fenti ábrán. Ezen lokális részeket látva semmilyen nehézséget nem érzékelünk a siz'nez'esi problémaval 

kapcsolatban. A gráf globális színezéséhez szükséges színszám tetszőlegesen nagy lehet. Ez rávilágít a probléma 

nehézségére. A nehézség formálisan is igazolható: ez az egyik alap -teljes probléma (szerepel Richard Karp 

-ben összegyűjtött -teljes problémája között). 

Definíció. Tetszőleges  gráf esetén rögzítsünk egy  csúcsot, és tetszőleges  esetén definiáljuk a 

következő részgráfot: 

 

ahol  a legrövidebb  út hosszát jelöli. 

Az, hogy minden  csillag, az azzal ekvivalens gráfunkban, hogy nincs háromszög. 

Erősíthetjük a lokális feltételünket azzal, hogy nagyobb sugár esetén követeljük meg, hogy minden gömb 

egyszerű legyen. 

Hasonlóan -re tett egyszerűségi feltételek megfogalmazhatók globálisan: Az hogy minden  csúcsra 

 páros, az azzal ekvivalens, hogy -ben nem létezik  hosszú, vagy rövidebb páratlan kör. Az, hogy 

minden  csúcsra  fa (körmentes, hisz a gömbök öszefüggősége nyilvánvaló) az azzal ekvivalens, hogy 

-ben nem létezik  hosszú, vagy rövidebb kör. 

Definíció. A  gráf derékbőségének (girth) nevezzük a következő gráfparamétert 

 

A következőkben arra keressük a választ, hogy, ha adott egy  és egy  pozitív egész szám, akkor létezik-e 

olyan  gráf, melyre  és . Azaz az erősített lokális egyszerűség mellett is elképzelhető-e 

globálisan színezésre bonyolult gráf. A válasz igen. 

18.1.2. Tétel (Erdős Pál). Bármely  számokhoz létezik olyan  gráf, amelyre  és . 
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Nem konstruktív bizonyítást adunk a tételre. (Konstruktív bizonyítások is léteznek, de azok nehezebbek.) A 

következőkben egy valószínűségszámítási módszeren alapuló bizonyítást mutatunk meg. 

Bizonyítás. Legyen  egy  elemű csúcshalmaz. Most csak annyit kell tudnunk -ről, hogy elég nagy. A 

továbbiakban is fogunk ilyen előre kijelentett ''ígéreteket'' tenni, és ezeket vastag betűtípussal fogjuk jelölni. 

Majd a bizonyítás végén megmutatjuk, hogy ezek az ígéretek valóban teljesülhetnek/kielégíthetők. Bármely -

beli pontpárra behúzzuk a közöttük lévő élt  valószínűséggel (azaz az össze nem kötöttség valószínűsége 

). A  értékét később adjuk meg  függvényében. Persze ezzel azt is ígérjük, hogy . Ezzel a 

módszerrel felépítünk egy gráf értékű valószínűségi változót. Ez az Erdős─Rényi-féle véletlengráf modell, 

jelölése . 

Jelölje  azt az eseményt, hogy . Ez ekvivalens azzal, hogy -ben nincs  elemű független 

ponthalmaz. Jelölje  pedig azt az eseményt, hogy  független ponthalmaz -ben. Ekkor 

 

Érvényes továbbá az alábbi összefüggés: 

 

Valóban, korábbi megjegyzéseink alapján  az  esemény komplementere. Felhasználva azt a 

triviális mértékelméleti tényt, hogy  azt kapjuk, hogy 

 

Felhasználtuk azt is, hogy  tag unióját kell nézni, illetve az unió által leírt esemény valószínűségét egy 

olyan öszeggel becsülhetjük, amelyben minden  tag értéke közös: . 

A becslést egyszerűsíthetjük a  durva és az  nem annyira durva becslésekkel (  pozitív 

és közel lesz -hez) 

 

A  paramétert a következőkben úgy választjuk majd meg, hogy az egyenlet jobb oldala nagyobb legyen 

mint . Legyen . Mivel  tetszőleges nagyra választható ezért az alsó becslésre mint -

re gondolhatunk. Az, hogy nagy valószínűséggel az  paraméter kicsi az azt is jelenti, hogy a kromatikus szám 

nagy. 

Áttérünk egy új gondolatmenetre, amely a derékbőség nagyságának garantálásához vezet. Jelöljük -val azt a 

valószínűségi változót, amely megadja a -nál nemhosszabb körök számát -ben. Keressük ennek a várható 

értékét. Ehhez vezessük be a 

 

valószínűségi változót, ahol  egy lehetséges kör. Ekkor 

 

Ha a  hossza , akkor  Hány darab lehetséges  hosszú kör van? A válasz  ugyanis a 

csúcsokat -féleképpen választhatjuk ki, és ezeket a kiválasztott  pontokat -féleképpen rendezhetjük 

körbe. Felhasználva az 
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egyenlőtlenséget, felírhatunk -ra egy felső becslést: 

 

A becslésnél feltettük, hogy  (az -nél nagyobb kvóciensű geometriai sorozat monoton nő, elemei az 

utolsóval felül becsülhetők). Továbbá -t úgy fogjuk megválasztani, hogy  teljesüljön. 

Pontosabban legyen , ahol . Így . A fenti választások után a Markov-

egyenlőtlenségből adódik, hogy 

 

Ezek után felírhatjuk a  megállapítást, mivel a  két oldalán álló események 

valószínűsége külön-külön legalább  

Ebből következik, hogy létezik olyan  gráf, amelynek  csúcsa van, és amelyre teljesül a következő két állítás: 

    *  A -ben lévő -nál nem hosszabb körök száma -nél kevesebb. 

    *   

Vegyük ezt a  gráfot, és minden -nál nem hosszabb körből hagyjunk el egy-egy pontot, jelölje az így kapott 

gráfot . Ekkor -ban nincs legfeljebb  hosszúságú kör ( ), csúcsszáma legalább , azaz 

, és . Továbbá igaz a 

 

becslés is ( -et elég nagynak választottuk). 
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19. fejezet - Gráfok derékbősége és 
kromatikus szám 

19.1. Kérdés. Definiálja a egy gráf derékbőségét. 

A  gráf mekkor sugarú gömbjeiről tudjuk, hogy fát feszítenek? 

19.2. Kérdés. Határozzuk meg a következő gráfok derékbőségét: 

    (i) , 

    (ii) , 

    (iii) a szabályos testek gráfjai, 

    (iv) Petersen-gráf. 

 

19.3. Feladat. Adjunk hatékony algoritmust egy adott gráf derékbőségének meghatározására. 

Mi a helyzet, ha nem a legrövidebb, hanem a leghosszabb kör hosszát szeretnénk meghatározni? 

19.4. Feladat. Legyen  egy szépen síkra rajzolt gráf. Hogyan írhatjuk le duálisának derékbőségét  

paramétereivel? 

19.5. Feladat. Legyen  a Kneser-gráf. Ennek csúcsai  halmaz  elemű részhalmazai. Két 

részhalmaza akkor és csak akkor szomszédos, ha diszjunkt. Mi a legrövidebb kör hossza ebben a gráfban? Mi a 

legrövidebb páratlan kör hossza ebben a gráfban? 

19.6. Feladat. Legyen  a shift-gráf. Ennek csúcsai  halmaz  elemű részhalmazai. Két 

részhalmaz akkor és csak akkor szomszédos, ha egyikből megkapható a másik a legkisebb elemének 

lecserélésével a másik halmaz legnagyobb elemére. Mi a legrövidebb kör hossza ebben a gráfban? Mi a 

legrövidebb páratlan kör hossza ebben a gráfban? 



   

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

20. fejezet - Síkgráfok 

1. Részgráfok, topologikus részgráfok, minorok 

Emlékeztető. Egy gráf síkba rajzolható, ha lerajzolható úgy, az élgörbéknek a végpontokon kívül nincs más 

közös pontja. Az ilyen lerajzolást szép lerajzolásnak nevezzük. 

Definíció. Legyen  egy gráf,  egy éle. 

Ekkor  (vagy más jelöléssel ) azt a gráfot jelöli, amit -ből az  él elhagyásával kapunk. 

Definíció. Legyen  és  a  gráf két éle, amely egy  másodfokú csúcsban fut össze. Az  és  élek 

összevonásával kapott gráfot úgy kapjuk -ből, hogy elhagyjuk az ,  éleket és  csúcsot, továbba 

hozzáadunk egy új  élet. 

Példa. Az alábbi ábra két piros él és két kék él összevonását mutatja: 
 

 

Az  és  élek összevonásával kapott gráf jelölése legyen . 

Definíció. Jelölje  az  él összehúzásával/kontrakciójával nyert gráfot, mely az alábbi tulajdonságokkal 

rendelkezik: 

     , 

     , 

      természetesen adódik: Amely él eddig -re vagy -ra illeszkedett, az most az  és  csúcsokat 

reprezentáló új  csúcsra illeszkedik. A többi illeszkedés marad. 

Példa. Az alábbi ábrán egy  gráfbeli  (piros) élt emelünk ki, majd megmutatjuk az  elhagyása és  

összehúzásával nyert gráfokat. 
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Megjegyzés. Ha a fent említett  él hurokél, akkor  

Emlékeztető. Legyen  egy síkrarajzolt gráf. Ekkor a  gráf duálisán azt a  gráfot értjük, melynek csúcsai  

tartományai, élei pedig megfelelnek  éleinek úgy, hogy az  él  párja azon két tartományt reprezentáló 

csúcsokat köti össze, melyek  két oldalán szerepelnek (így speciálisan szomszédosak). 

Példa. A következő két ábra a fent ismertetett két operációt, az élelhagyást, illetve az élösszehúzást illusztrálja a 

 gráfon, illetve annak  duálisán. 
 

 

Az ábra azt sugallja, hogy  és  

20.1.1. Állítás. 

    (i) , 

    (ii) . 

Az érdeklődő hallgató számára a fenti állítás bizonyítása egy lehetséges feladat. 
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Definíció. Legyen  egy gráf. 

    a) Ha a  gráfból az  gráf él- illetve csúcselhagyás operációk segítségével megkapható, akkor -et a  gráf 

részgráfjának nevezzük. Jelölésben: . 

    b) Ha a  gráfból az  gráf él- illetve csúcselhagyás és élösszehúzás operációk alkalmazásával megkapható, 

akkor a  gráfban  minorként szerepel (  a  minorja). Jelölésben:  

    c) Ha a  gráfból a  gráf élek összevonásával és él- illetve csúcselhagyás operációkkal nyerhető, akkor  a 

 gráf topologikus részgráfja. Jelölés:  

 

Megjegyzés. Tegyük fel, gogy -ben az  és  élek összevonhatók. Ekkor  

Példa. Az  piros gráf a  gráf részgráfja, hiszen a zölddel jelölt éleket és csúcsokat elhagyva éppen az  

gráfot kapjuk. 
 

 

Példa. A  piros gráf a  gráf topologikus részgráfja, hiszen a zölddel jelölt éleket és csúcsokat elhagyva, a 

pirossal jelölt éleket összevonva éppen a  gráfot kapjuk. 
 

 

Példa. Az  piros gráf a  gráf minorja, hiszen ha a zölddel jelölt éleket elhagyjuk, a kijelölt klaszterekben 

szereplő kék feszítőfa éleit éleit összehúzzuk, akkor éppen az  gráfhoz jutunk. (A klaszterek zsugorodnak össze 

 csúcsaivá.) 
 

 

Észrevétel. Egy részgráf topologikus részgráf is egyben. Egy topologikus részgráf minor is egyben. Formálisan, 

ha  gráfok, akkor  Visszafelé viszont egyik állítás sem érvényes (lásd alábbi 

példák). 
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Példa. Példa topologikus részgráfra, amely nem részgráf: 
 

 

-ből  bármely két összefutó  és  élek összevonásával megkapható, vagyis  topologikus részgráfja. 

-nek több csúcsa van mint -nak. Részgráfság esetén alkalmazni kellene a csúcselhagyás operációt, ami 

bármilyen végrehajtás esetén egy kételú gráfhoz vezetne. Tehát  nem részgráfja -nek. 

Példa. Példa minorra, amely nem topologikus részgráf. 
 

 

A Petersen-gráfból  a kék színnel jelölt élek összehúzásával adódik, tehát  a Petersen-gráfban minor.  

nem topologikus részgráfja a Petersen-gráfnak, hiszen a Petersen- gráf minden csúcsának fokszáma ,  

csúcsainak fokszáma viszont . Két másodfokú csúcsba futó él összevonásával, csúcs- illetve élelhagyás-

operációval viszont nem lehet fokszámot növelni. 

Észrevétel. Ha  síkgráf,  teljesül, akkor  is síkgráf. 

2. Alappéldák nem síkgráfokra 

20.2.1. Tétel (Euler tétele). A  és  gráfok nem síkgráfok. 

Megjegyzés. A  gráf egy másik neve a három-ház-három-kút gráf. Ez onnan ered, hogy a tétel állítása 

megfogalmazható úgy is, hogy nem tervezhető kilenc út három ház és három kút között (mindegyik háztól 

mindegyik kúthoz) úgy, hogy az utaknak a közös végpontokon kívül (amennyiben van ilyen) ne legyen közös 

pontja. 

Bizonyítás. A tétel fontos. Két bizonyítást is megemlítünk 

1. Bizonyítás: A  és  gráf alábbi lerajzolásából indulunk ki. 
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Mindkét lerajzolás kiemel egy-egy gráfelméleti kört (piros színű élek). A bizonyítás alapmegjegyzése: Egy 

körgráfot lényegében egyféleképpen lehet szépen lerajzolni. Egy lerajzolt kör a síkot belső (korlátos) és külső 

(nem korlátos) részre osztja. (Lásd Jordan-féle görbetétel, illetve Jordan─Schönflies-tétel.) 

Az ábrákon a kör mellett további élek szerepelnek (ezekre mint hidak hivatkozunk). Ezeket viszonyíthatjuk a 

kör lerajzolásához: lehetnek külsők és belsők. A két szerep (külső/belső) szimmetrikus. Így feltehető, hogy 

többségük belül halad. 

Tegyük fel, hogy a kör szép lerajzolása a két gráf teljes szép lerajzolásává terjeszthető ki. Ezek után a két gráfot 

külön kezeljük: 

: Feltevésünk szerint belül (ami topologikusan azonos egy körvonal belsejével) legalább két híd van, amik 

keresztezik egymást és átmetszés nélkül lerajzolhatók. Ez lehetetlen. : Feltevésünk szerint belül legalább 

három híd van. Bárhogy választjuk is ki a belülre kerülő három élt, lesz közöttük kettő, ami az előző esethez 

hasonlóan nem fut össze és keresztezi egymást. Ez lehetetlen. 

2. Bizonyítás: (Euler tételére hivatkozó bizonyítás.) Néhány BSc-s előadásban szereplő tételt idézünk fel. 

Észrevétel (Euler tétele). Legyen  összefüggő, síkrarajzolt gráf. Ekkor , ahol 

 a tartományok/országok száma. 

20.2.2. Következmény. Legyen  egyszerű síkgráf, továbbá . Ekkor 

    (i) , 

    (ii) ha  ráadásul páros gráf, akkor . 

A következmény (i) része adja, hogy  nem síkgráf. Valóban  nem teljesíti a  feltételt (

 és ). 

A következmény (ii) része adja, hogy  nem síkgráf. Valóban  páros gráf és nem teljesíti a 

 feltételt (  és ). 

20.2.3. Következmény. Ha  síkgráf, akkor  és  nem lehet részgráf -ben,  és  nem lehet 

topologikus részgráf -ben, illetve  és  nem lehet minor -ben. 

Ha  vagy  minden élére egy új csúcsot helyezünk, akkor ugyancsak nem síkgráfhoz jutunk, de 

részgráfként már nem találjuk a ,  gráfokat. Azok csak topologikus részgráfként, illetve minorként 

lesznek -ben. Azaz az első állítás nem megfordítható. Az utolsó két állítás viszont megfordítható. 

20.2.4. Tétel. A következő három állítás ekvivalens: 

    (i) A  gráf síkgráf. 

    (ii) A  gráfnak nem topologikus részgráfja a  és  gráf ( ). 

    (iii) A  gráfban nincs  és  minor . 

A fenti hármas ekvivalencia két független eredmény összegzése: (i) (ii) a Kuratowski-tétel, míg (i) (iii) a 

Wagner-tétel. 

3. A Wagner-tétel bizonyításának fontosabb részei 

Wagner-tételét indirekten bizonyítjuk. tegyük fel, hogy van  ellenpélda rá. Azaz  nem síkgráf és nincs benne 

sem , sem  minor. Ekkor van olyan  ellenpélda is, ami minimális (  a lehető legkisebb). Így  

minden ''csonkítása'' elveszti ellenpélda mivoltát. Ha ez a csonkított rész egy minor, akkor ez csak úgy lehet, ha 

az már síkgráf. A bizonyítás hátralévő része ''ellentmondás-vadászat''. 

20.3.1. Lemma.   -szorosan összefüggő egyszerű gráf. 

20.3.2. Lemma. Ha -szorosan összefüggő és , akkor alkalmas  élére  is -szorosan 

összefüggő. 
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A két lemma bizonyítása is csak egy technikai kitérő a Wagner-tétel indoklásában. A következő fejezetre 

hagyjuk. 

20.3.3. Következmény. Legyen  egyszerű, háromszorosan összefüggő gráf, melynek csúcsszáma legalább . 

Ekkor található olyan  él, melyre a  gráf kétszeresen összefüggő. 

Bizonyítás. A lemmában szereplő  él megfelelő, hiszen  kétszeresen összefüggő lesz. 

Legyen  a Lemma és a Következmény közös éle.  nem tartalmaz , illetve  minort (minorjaik -nek 

is minorjai), háromszorosan összefüggő, így a  ellenpélda minimalitása miatt  szépen lerajzolható. Ebben a 

lerajzolásban ott van a  gráf lerajzolása és a kontrahált élt reprezentáló  csúcs is. A  gráf 

kétszeresen összefüggő, így lerajzolásának minden tartományát egy kör határolja. Azt is amely belsejében ott 

van az  csúcs. Legyen  ezen tartomány határoló körgráf. 

Legyen , , ahol  az  csúcs szomszédainak halmaza.  

elemeire mint piros,  elemeire mint kék csúcsok hivatkozunk. Fontos látni, hogy  eset is 

előfordulhat, azaz a két szín nem két kizáró kategória. 

A következő két fogalom és egy főlemma segítségével juthatunk el a bizonyítás befejezéséhez. 

Definíció. Egy kört  kört  és  csúcsa  két zárt ívre bontja, mégpedig az  és  ívre. A 

két ív a két  út csúcshalmaza. Körünk szépen lerajzolt a síkra, így az ívek megkülönböztethetők: a jelölésben 

az első csúcsból indulva, óramutató járása szerint haladva jutunk el a második csúcshoz. A két ív (csúcshalmaz) 

metszete az  csúcsok.  legyen . 

Definíció. Legyen  és  a  kör csúcshalmazának két részhalmaza. Azt mondjuk, hogy  és  szeparálható, 

ha megadhatóak olyan  csúcsok, melyekre  és , vagyis létezik olyan 

felbontása a körnek, hogy  az egyik ív,  a másik ív csúcsainak részhalmaza. 

Megjegyezzük, hogy a két ív zárt, így végpontjaik közösek. A definíció megengedi, hogy nem-diszjunkt 

ponthalmazok is szeparálhatók legyenek. A következő kombinatorikus lemma a szeparálhatóság akadályait írja 

le. 

20.3.4. Tétel (Főlemma). Legyen  egy kör és  és  a kör két véges részhalmaza.  és  pontosan akkor nem 

szeparálható, ha a következő két lehetőség valamelyike teljesül. 

    (i) Létezik olyan  és  négy különböző csúcs, melyek a körön felváltva helyezkednek el, azaz 

az  ív  és  közül pontosan egyet tartalmazzon. 

    (ii)  és . 

A szeparálhatóságot megakadályozó konfigurációk a következő ábrán láthatók (  és  a piros/kék színekkel 

kódolt). 
 

 

A lemma egyszerű eset analízissel ellenőrizhető. Ezt az érdeklődő hallgatóra bízzuk. 

A Wagner-tétel bizonyítása már egyszerűen adódik: 

1. eset:  és  nem szeparálhatóak a  kör mentén. A főlemma alapján az (i) vagy (ii) akadályok valamelyike 

fellép. 
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Látható, hogy az (i) esetben , az (ii) esetben  jelenik meg minorként, ami ellentmondás, hiszen -ről 

feltettük, hogy nincs benne  illetve  minor. 

2. eset:  és  nem szeparálhatóak a  kör mentén. 

A  halmaz és a  halmaz pontjai ott vannak a  kör éleinek görbéjén (amely élgörbék egy Jordan-görbévé 

olvadnak össze). Ábrázoljuk a  megfelelő tartományát és az  csúcsot, ahol  az összehúzott  élt 

reprezentáló csúcs pontja. 

Az  csúcsból kiinduló élek egy része eredetileg -ből indult és  valamelyik eleméhez ment, másik részük 

eredetileg -ból indult és  valamelyik eleméhez ment. Mivel  és  szeparált, ezért ezen éleknek megfelelő 

élgörbék megrajzolhatók átmetszés nélkül úgy, hogy az -t reprezentáló csúcs körül a kiinduló görbék között 

egy blokkban legyenek a -hez és egy blokkban legyenek a -hez menő görbék. 
 

 

 ezen lerajzolásából  egy szép lerajzolása már könnyedén előállítható, ha a kontrakciót ''visszavonjuk''.  

4. A Wagner-tétel bizonyításának technikai részletei 

20.4.1. Lemma. Ha a Wagner-tételt tudjuk háromszorosan összefüggő gráfokra, akkor a tétel igaz. 

Bizonyítás. -re vonatkozó teljes indukcióval igazoljuk a Wagner-tételt.  esetben minden gráf szépen 

lerajzolható a síkra. Az indukciós lépeshez eseteket különböztetünk meg az összefüggőség foka szerint. 

1. eset: A  gráf nem összefüggő. Ha  nem összefüggő, akkor jelölje  a gráfunk komponenseit. 

Egyik komponens sem tartalmazhat  és  minort, mindegyik komponens csúcsszáma kisebb mint -é. Így 

az indukciós feltevés alapján mindegyik komponens szépen síkra rajzolható. Vegyünk fel komponensszámnyi 

diszjunkt egységkörlapot. Az egyes komponensek lerajzolásai lekicsinyíthatők (amennyiben szükséges) úgy, 

hogy az egyes körlapokba berajzolható legyen. Így  egy lerajzolásához jutunk. 
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2. eset: A  gráf összefüggő, de nem 2-szeresen összefüggő. Ekkor létezik  elvágó csúcs, melyre 

 több komponensre esik szét:  Mindegyik komponenshez adjuk hozzá az  csúcsot (a 

komponenshez vezető élekkel). Az így kapott gráfok legyenek . Ezek mind  részgráfjai. Ezért egyik 

sem tartalmazhat  és  minort, mindegyik csúcsszáma kisebb mint -é. Így az indukciós feltevés alapján 

mindegyik  szépen síkra rajzolható.  szép lerajzolása módosítható úgy, hogy az  csúcsot realizáló  pont a 

nem korlátos tartomány határán legyen (például gömbre vetítéssel, majd a gömbrerajzolás alkalmas  környéki 

felvágásával). Ez a lerajzolás deformálható úgy, hogy egy szögtartományban legyen, ahol  a szögtartomány  

csúcsába kerül. 

Legyen  a  gráfok száma. Vegyünk fel  szögtartományt, amelyek diszjunktak kivéve közös csúcsukat, -t. 

A fenti lerajzolásokat külön szögtartományba illesztve ezek  egy szép lerajzolásává állnak össze. 
 

 

3. eset: A  gráf 2-szeresen összefüggő, de nem 3-szorosan összefüggő. Ekkor létezik  elvágó 

csúcspár, melyre  több komponensre esik szét:  Mindegyik komponenshez adjuk hozzá az 

 és  csúcsot a komponenshez vezető élekkel. Az így kapott gráfok legyenek . Ezek mind  

részgráfjai. Definíciójuk miatt egyikben sem lesz  és  szomszédos. (  bővítésénél csak az , -ból a 

komponenshez vezető éleket adtuk hozzá.) 

Legyen  azok a gráfok, amiket -ből úgy kapunk, hogy -et és -t összekötjük. Ezek már nem 

szükségszerűen részgráfok -ben. DE minorok! Ezért egyik sem tartalmazhat  és  minort, mindegyik 

csúcsszáma kisebb mint -é. Így az indukciós feltevés alapján mindegyik  szépen síkra rajzolható.  szép 

lerajzolása módosítható úgy, hogy az  élt realizáló  élgörbe a nem korlátos tartomány határán legyen 

(például gömbre vetítéssel, majd a gömbrerajzolás alkalmas  felezőpontjának környékén történő 

felvágásával). Ez a lerajzolás deformálható úgy, hogy  egyenes szakasz legyen (  reprezentálja az  és  

az  csúcsot), míg a lerajzolás többi része egy  feletti ''holdacskába'' essen. 

Legyen  a  gráfok száma. Vegyünk fel  holdacskát, amelyek diszjunktak kivéve közös csúcsaikat, -t és 

elkerülik az  szakaszt. A  fenti lerajzolásában ott van  lerajzolása is, amit az -edik holdacskában 

elhelyezhetünk ( -et , -t  reprezentálja). Ha szükséges, akkor az összeragasztott lerajzolásokhoz 

hozzávesszük az  szakaszt is az  él reprezentálására. Így  egy szép lerajzolásához jutunk. 

20.4.2. Lemma. Legyen  egyszerű, háromszorosan összefüggő gráf, melynek csúcsszáma legalább . Ekkor 

található olyan  él, melyre a  gráf 3-szorosan összefüggő. 

Bizonyítás. A lemma bizonyítását nem végeztük el. 
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5. További kapcsolódó tételek 

Végezetül néhány tétel kimondása következik bizonyítás nélkül. 

20.5.1. Tétel (Fáry-tétel). Ha  egyszerű síkgráf, akkor lerajzolható úgy, hogy minden élgörbéje szakasz 

legyen. 

20.5.2. Tétel (Tutte-tétel). Ha  egyszerű, 3-szorosan összefüggő síkgráf, akkor lerajzolható úgy, hogy minden 

élgörbe egyenes szakasz, továbbá minden korlátos tartománya konvex sokszög. 

20.5.3. Tétel (Steinitz-tétel). Egy  gráf pontosan akkor egy konvex poliéder élgráfja, ha 3- szorosan 

összefüggő egyszerű síkgráf. 

20.5.4. Tétel (Wagner struktúratétele). A  gráf pontosan akkor nem tartalmaz  minort, ha felépíthető 

síkgráfokból és  Wagner-gráfból (lásd alább) legfeljebb három pontú klikk menti összeragasztásokkal és 

csúcs- illetve élelhagyásokkal. 
 

 

20.5.5. Következmény (Wagner színezési tétele). Ha a  gráf nem tartalmaz  minort, akkor a kromatikus 

száma legfeljebb . 

A Wagner-tétel alapján átírhatjuk a négy-szín-tételt: Ha a  gráf nem tartalmaz , illetve  minort, akkor  

kromatikus száma legfeljebb . Wagner színezési tétele azt mondja, hogy a négy-szín-tétel ezen alakjában elég 

csak -t minorként kizárni. Ez az élesítés nagyon fontos. 

Bizonyítása a struktúratétel után, a négy-szín-tételre vonatkozó hivatkozással egyszerű: A síkgráfok és a 

Wagner-gráf -színezhető, a klikkek menti ragasztás nem növeli meg a kromatikus számot. Azaz az élsítés nem 

sokkal nehezebb mint a négy-szín-tétel. 

Sejtés (Hadwiger-sejtés). Ha a  gráf nem tartalmaz  minort, akkor  kromatikus száma legfeljebb . 

Illetve egy ekvivalens megfogalmazása: 

Sejtés (Hadwiger-sejtés). Ha a  gráf nem -színezhető, akkor tartalmaz  minort. 

BSc-s tanulmányainkból tudjuk, hogy a minorság helyett részgráfsággal dolgozva a megfelelő állítás ''nagyon 

hamis''. Nem annyira nyilvánvaló, hogy topologikus részgráfsággal dolgozva is (nagyon) hamis állításhoz jutunk 

(ezt láthatjuk, ha az interneten a `Hajós-conjecture'-re keresünk). 

A minorokat használó Hadwiger-sejtés  esetet triviális. A  esete egyszerű. A  eset igaz (Wagner 

színezési tétele), a négy-szín-tétellel ekvivalens (ahogy vázoltuk). Ahogy  nő a sejtés nehezedik (miért?). 

Ennek ellenére a  eset (a négy-szín-tétel élesítése) bizonyított. A bizonyítása a négy-szín-tételre 

hivatkozik, de így is nagyon bonyolult. 
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21. fejezet - Síkgráfok 

21.1. Kérdés.   akkor és csak akkor síkgráf, ha minden komponenese síkgráf. 

 akkor és csak akkor síkgráf, ha minden blokkja síkgráf. 

21.2. Kérdés. Bizonyítsuk be, hogy minden gráf -ba rajzolható. 

21.3. Kérdés. Bizonyítsuk be, hogy egy gráf akkor és csak akkor rajzolható le a síkra, ha lerajzolható a gömbre. 

 

21.4. Feladat. Legyen  egy síkra rajzolt gráf. Igazoljuk, hogy a következők ekvivalensek: 

    (i)  összefüggő. 

    (ii)  minden tartományának határa egyetlen séta élsorozata. 

21.5. Feladat. Legyen  egy síkra rajzolt gráf. Igazoljuk, hogy a következők ekvivalensek: 

    (i) -szeresen élösszefüggő. 

    (ii)  minden tartományának határa egy vonal élsorozata. 

21.6. Feladat. Legyen  egy síkra rajzolt gráf. Igazoljuk, hogy a következők ekvivalensek: 

    (i) -szeresen összefüggő. 

    (ii)  minden tartományának határa egy kör élsorozata. 

21.7. Feladat. Legyen  egy gömbre rajzolt gráf. Igazoljuk, hogy a következők ekvivalensek: 

    (i)  összefüggő. 

    (ii)  minden tartományának belseje egy pontra összehúzható. 

    (iii)  minden tartományának határa egy összefüggő gráf élhalmaza. 

21.8. Feladat. Igaz marad-e az előző feladat állítása, ha -ről más kompakt, határnélküli felületre 

rajzolhatóságot teszünk fel. 

21.9. Feladat. 

    (a) Bizonyítsuk be, hogy egy konvex poliéder élváza által alkotott gráf (azaz az a gráf, amelynek pontjai a 

poliéder csúcsai, élei pedig a poliéder élei) síkgráf. Ezenkívül ez a gráf egyszerű és -szorosan összefüggő. 

    (b)  Bizonyítsuk be, hogy ha  egy egyszerű, -szorosan összefüggő síkgráf, akkor van olyan konvex poliéder, 

amelynek élváza -vel izomorf gráf. 

21.10. Feladat (Fáry). Bizonyítsuk be, hogy egy egyszerű síkgráfnak létezik olyan síkra rajzolása, ahol az éleket 

egyenesszakaszok ábrázolják. 

21.11. Feladat. Igaz-e, hogy  és  izomorf síkgráfok ekvivalens síkra rajzolásai? 

21.12. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy minden -szorosan összefüggő  síkgráf esetén  tetszőleges síkra 

rajzolásából eredő duálisok izomorfak. 

21.13. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy minden egyszerű, páros síkgráfnak van legfeljebb  fokú csúcsa. 

21.14. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy minden összefüggő, egyszerű, síkra rajzolt gráfban van egy legfeljebb 

harmadfokú pont, vagy egy ország, amelyet három él határol. 
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21.15. Feladat. Egy  gráf minden élére párhuzamosan alkalmazzuk az élfelosztás operációt. Legyen  az így 

kapott gráf. 

    (a) Bizonyítsuk be, hogy  nem tartalmaz hurokélt. 

    (b) Bizonyítsuk be, hogy  egyszerű gráf. 

21.16. Feladat. Legyen  a Petersen-gráf. 

    (a) Bizonyítsuk be, hogy  nem síkgráf. 

    (b) Bizonyítsuk be, hogy -nek  egy topologikus részgráfja, de  nem topologikus részgráfja. 

    (c) Bizonyítsuk be, hogy -nek  minorja. 

21.17. Feladat. 

    (a) Bizonyítsuk be, hogy ha a  egyszerű gráf nem síkgráf, akkor élgráfja sem síkgráf. 

    (b) Igaz-e, hogy ha  síkgráf, akkor élgráfja is síkgráf? 

21.18. Feladat.   Legyen  egy -szeresen összefüggő nem síkgráf. Bizonyítsuk be, hogy  tartalmazza -öt 

minorként. 

21.19. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy , sőt  is lerajzolható a tóruszra. 

21.20. Feladat. Bizonyítsuk be, hogy  lerajzolható a projektív síkra. 

21.21. Feladat. Egy síkgráf tartományai akkor és csak akkor színezhetők ki két színnel úgy, hogy a szomszédos 

országok különböző színt kapjanak, ha minden pont foka páros. 

21.22. Feladat. Egy konvex poliéder minden csúcsából páros sok él indul ki. Bizonyítsuk be, hogy a poliéder 

minden olyan síkmetszete, ahol a metszősík nem megy át csúcson, egy páros oldalú sokszög. 
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22. fejezet - Gráfok metszési 
paramétere és alkalmazásai 

1. Gráfok metszési száma 

Az előadás a metszési szám nevű gráfparaméterről szól. Ez egy olyan gráfparaméter, amely egy adott gráfról 

megmondja, hogy ''milyen messze'' van a síkgráfoktól. (Síkgráfok esetén a paraméter  lesz.) 

Definíció. A  gráf egy  lerajzolását regulárisnak nevezünk, ha a lerajzolásban nincs három élgörbe közös 

belső ponttal. 

A regularitás egy technikai feltétel. Egy lerajzolás ha megsérti ezt a feltételt, akkor kis lokális változtatással 

elérhetjük, hogy lényegében ugyanaz a lerajzolás már reguláris legyen. 
 

 

Definíció. Legyen  egy gráf,  egy reguláris lerajzolása. 

 

Megjegyzés. Egy lerajzolás metszési számát definiálhattuk volna úgy is, hogy a regularitást nem tesszük fel. 

Ekkor azon nem-csúcs pontokat, amin több élgörbe halad át súlyozottan kell számolni. Ha egy ilyen ponton  

élgörbe halad át, akkor súlya . 

Példa.   esetén több lerajzolást vettünk: 
 

 

A különböző lerajzolásokhoz különböző metszési szám tartozik: , , , 

. 

Megjegyzés.   akkor és csak akkor, ha  a  gráf szép lerajzolása. 

Példa.  , a  lerajzolás legyen olyan, hogy a csúcsok egy konvex -szög csúcsaira illeszkedjenek. Azért, 

hogy reguláris lerajzoláshoz jussunk, kissé perturbáljuk véletlenül a csúcsokat. Továbbá az élgörbék legyenek 

szakaszok. Az így kapott  lerajzolásra . Hiszen a metszések és a csúcsnégyesek között bijekció 

létesíthető. 

 esetét az alábbi ábrán láthatjuk. 
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Észrevétel. Ha , akkor a  egy  lerajzolása megszorítható -re (  értelmezési tartományát leszűkítjük a 

részgráf csúcsaira, éleire). Jelölésben: . 

22.1.1. Következmény. Legyen  egy  pontú egyszerű gráf ( ) ekkor , ahol  

a teljes gráf korábbi lerajzolása. 

Észrevétel. Legyen  és  két gráf, -ből úgy kapjuk -at, hogy -ből hurokéleket hagyunk el (vagy 

fordítva: -ból úgy kapjuk -t, hogy hurokéleket adunk hozzá). Ekkor  tetszőleges  lerajzolása 

kiterjeszthető  egy  lerajzolására úgy, hogy ne keletkezzen további metszés, azaz . 

Tekintsük a  gráf  lerajzolását egy  csúcs környékén. Elég kis környezetben az -ben összefutó élek egy 

csillag alakzatot alkotnak, amely ágai között ''elég hely van'' tetszőleges számú hurokélnek. 
 

 

Észrevétel. Legyen  egy gráf. Legyen  az az egyszerű gráf, amit -ből úgy kapunk, hogy elhagyjuk a 

hurokéleket és minden párhuzamos élseregből egyetlen élet tartunk meg. (Vagy fordítva: A  egyszerű gráfból 

úgy kapjuk -t, hogy hurokéleket adunk hozzá vagy/és létező élek mellé párhuzamos élt adunk hozzá.) Ekkor  

tetszőleges  szép lerajzolása kiterjeszthető  egy  szép lerajzolására. Azaz  esetén . 

Tekintsük a  gráf  lerajzolását egy  élgörbe környékén. Ennek lesz egy kis holdacska szabad környezete, 

ahol ''elég hely van'' tetszőleges számú párhuzamosélnek. A hurokélek hozzáadása az előző észrevétel alapján 

megoldható. 

Definíció (Metszési szám). 

 

Észrevétel.   akkor és csak akkor, ha  síkgráf. 

Példa.  . 

Megjegyzés. Egy  pontú  egyszerű gráf esetén . 

A fogalom a XX. század 40-es éveiben született, amikor Turán Pál munkaszolgálatosként egy téglagyárban 

dolgozott. Feladata csillék tologatása volt kemencék és vasúti kocsik között. A kemencék és a felrakodó helyek 

páronként össze voltak kötve a csillék síneivel. A munka legnehezebb része két sín találkozáskor volt, amikor a 

csillék megzökkentek. Természetes volt a kérdés: olyan sínrendszer tervezése, amely  kemencét és  

felrakodó helyet köt össze és minimális számú sín-talákozással rendelkezik. Azaz a kérdés  

meghatározása. Később vetették fel  meghatározásának problémáját. Habár mindkét esetben sejtik az 

optimális lerajzolást, a sejtés mind a mai napig központi nyitott kérdés. 
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Észrevétel. Ha  és  két él, közös  csúccsal rendelkeznek és élgörbéik átmetszik egymást, akkor nem 

gazdaságos a lerajzolás.  szomszédjai felöl  felé haladva az átmetszés helyett ''váltsanak görbét az élek''. 

Ekkor ugyanazon gráf egy lerajzolását kapjuk, az eredeti  lerajzolást -re cserélhetjük. Közben eggyel 

csökkent a metszési szám. 
 

 

Definíció. Egy  lerajzolás -szép lerajzolás, ha az összefutó élgörbék nem metszik át egymást. 

Megjegyzés. A  gráf tetszőleges  lerajzolásához található olyan -szép lerajzolás, amelyre 

. 

Emlékeztető (BSc-s tétel, az Euler-tétel következménye). Legyen  egyszerű síkgráf. Ha , akkor 

. 

22.1.2. Lemma (triviális becslés a metszési számra). Legyen  egy egyszerű gráf és  tetszőleges reguláris 

lerajzolása, ekkor 

 

Bizonyítás. Legyen  részgráfja -nek úgy, hogy  és  egy olyan maximális élhalmaz, hogy 

-ben az élgörbék szépen legyenek lerajzolva. Ekkor az emlékeztetőből adódik, hogy  . Így 

, azaz legalább  darab él van, ami nincs -ben. 

Ezek mindegyikére (külön-külön) a -élgörbéjét -hoz adva metszésnek kell keletkezni (  választása 

miatt). Ezek mind különböző metszések (valemely -beli és különböző -beli élek között vannak). 

Ezekből következik. hogy 

 

A nagyon egyszerű becslésnek nagyon mély következmény elsz, ha az alábbi módon alkalmazzuk. 

22.1.3. Tétel (Metszési lemma). Ha  egyszerű gráf és , akkor 

 

Megjegyzés. Egyszerű gráfunkra vonatkozó élbecslés garantálja, hogy  nem síkgráf, azaz . 

22.1.4. Következmény. 

 

Megjegyzés. Az  jelölés jelentése: alsó becslés egy rejtett (pozitív) konstanssal. (Ahogy  egy felső becslés egy 

rejtett (pozitív) konstanssal.) Ha a nagyságrendben alsó és felső becslés is adható pozitív konstansokkal, akkor 
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a  jelölést használjuk. Eredményeink tömör összefoglalása: . Megjegyezzük, hogy  

aszimptotikája (vagy még inkább pontos értéke) mind a mai napig megoldatlan. 

Bizonyítás. Legyen  a -nek tetszőleges -szép lerajzolása. Vegyük azt az  véletlen feszített részgráfot, 

amelyet úgy kapunk, hogy minden csúcsra függetlenül döntünk:  valószínűséggel meghagyjuk, illetve  

valószínűséggel eltöröljük a csúcsot. ( -t később határozzuk meg.) 

Alkalmazzuk a lemmát -re. Ekkor 

 

Vegyük mindkét oldal várható értékét. Az egyenlőtlenség természetesen a várható értékek között is fennáll: 

 

Nézzük a várható értékeket! A bal oldalon két metsző él megmaradása szükséges, amihez  pont megmaradása 

kell. A jobb oldalon az élekhez  pont megmaradása kell, a pontokhoz pedig egy. Az egyes pontok 

megmaradásának valószínűsége , különböző pontok megmaradása független események. Ebből: 

 

 értéke pozitív lesz, így egyenlőtlenségünket leoszthatjuk -nel. 

 

Válasszuk -t -nek. (Ez feltételünk alapján legfeljebb .) Ekkor 

 

Ha  egy optimális lerajzolás, akkor kapjuk a tétel állítását. 

Megjegyzés. Az  együttható a bizonyításból adódott. Több odafigyeléssel javítható, de optimális értéke nem 

ismert. 

2. A metszési lemma geometriai alkalmazása: 
Szemerédi‐ Trotter-tétel 

Definíció. Legyen  egy véges síkbeli ponthalmaz és  egy véges síkbeli egyenes halmaz. 

 

ahol  az jelöli, hogy a  pont illeszkedik az  egyenesre. 

22.2.1. Tétel (Szemerédi‐ Trotter-tétel). 

 

Megjegyzés. A felső becslés nagyságrendjét átírhatjuk: 

 

Megjegyezzük, hogy tetszőeges  és  poitív egészekre megadható olyan  elemű  ponthalmaz és  elemű  

egyeneshalmaz, hogy a köztük lévő illeszkedés legalább ezred része legyen a felső becslésnek. Azaz a felső 

becslés nagyságrendje optimális. 

Bizonyítás. Készítsünk egy gráfot -ből és -ből. Feltehető, hogy minden  egyenes áthalad -beli ponton. 

 elemei lesznek a csúcsok. Gráfunk egyszerű lesz. Két csúcs,  akkor és csak akkor szomszédos, ha 
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egy  egyenesre illeszkednek és ezen nincs közöttük más -beli pont. Az alábbi ábra egy példát mutat 

konstrukciónkra. 
 

 

Ekkor . Az élek számát is kifejezhetjük a kiinduló geometriai konfigurációnk paramétereiből:  

esetén, ha egy egyenesre  darab -beli pont esik, akkor ezen az egyenes  éllel járul gráfunkhoz.Az így 

összeszámolt részeredmémyeket összeadva minden egyenesre, kapjuk hogy . Legyen  

gráfunk azon lerajzolása, ahol minden csúcs -beli helye által reprezentált és az élgörbék egyenes szakaszok 

(így minden élgörbe a megfelelő két végpont szomsédságát bizonyító -beli egyenes egy szakasza). Továbbá 

 

1. eset: . Azaz  

2. eset: . Ekkor a metszési lemma alkalmazható: 

 

Ebből rendezéssel, adódik, hogy 

 

Mindkét esetben igaz a bizonyítandó. 

3. Kombinatorikus számelmélet: additív 
kombinatorika 

Definíció.   véges halmazok.  és 

 (Azaz a szokásos komplexus összeadás és szorzás műveletét vizsgáljuk.) 

-t, illetve -t az  halmaz összeghalmazának, illetve szorzathalmazának nevezzük. 

Kérdés: Milyen nagy, illetve kicsi lehet  és ? A továbbiakban legyen . 

 és  legfeljebb . Legyen  egy véletlenül választott  elemszámú számhalmaz, ekkor 

 és  is majdnem biztosan  elemű lesz. 

Becsüljük  minimumát. Legyen  olyan, hogy elemei . 

     Alsó becslés:  alapján mindig lesz legalább 

 különböző érték -ban. 

     Felső becslés: Ha  számtani sorozat, akkor . 

Becsülhetjük  minimumát.  lehet , például geometriai sorozatnál. Lineáris alsó becslés is 

adható: Ehhez vegyük -nak egy nagy részét amely azonos előjelű (ez választható legalább  
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elemszámúnak). Majd a kiválasztott elemek abszolút értékeinek logaritmusára alkalmazzuk az additív rész alsó 

becslését. 

A maximális elemszámmal szemben a minimális elemszámnál az összeghalmaz és a szorzathalmaz esetén 

teljesen más típusú halmazok lesznek extremálisak (számtani, illetve mértani sorozatok). Van-e olyan halmaz, 

ahol az összeghalmaz és a szorzathalmaz egyszerre kicsi lesz? 

Erdős Pál kérdése: Mit tudunk mondani az  számhalmaz  paraméteréről? 

Sejtés (Erdős─Szemerédi-sejtés). Minden pozitív -ra 

 

A sejtés mind a mai napig nyitott. Mi egy részeredményt bizonyítunk (amelynél már erősebb becslések is 

ismertek). 

22.3.1. Tétel (Elekes György). Elég nagy -re 

 

azaz tetszőleges -elemű  számhalmazra  

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy  

Definiálunk egy síkbeli ponthalmazt és egyeneshalmazt: 

 

 

A következő ábrán a konstrukció látható az  esetben. 
 

 

Számoljuk ki a pont- és egyeneshalmazunk azon paramétereit, amik a Szemerédi─Trotter-tételben szerepet 

játszanak: 

     . 

     Az  egyenletét tengelymetszetes alakba írjuk: . Látható, hogy a tengelymetszetek 

(azaz a geometriai ponthalmaz) és  kölcsönösen meghatározzák egymást. Azaz  

     Mennyi az illeszkedések száma? Az  egyenesre illeszkednek az  

ahol  Ebből  

Használjuk fel a Szemerédi─Trotter-tételt: 
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Tudjuk, hogy , ha  elég nagy. Feltehető, hogy , hiszen más esetben a 

bizonyítandónál erősebb állításunk lenne. A jobb oldal utolsó két tagját a bal oldalra víve, a bal oldalon még 

legalább  marad: 

 

Ezekután egyszerű rendezés vezet el a bizonyítás befejezéséhez: 
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23. fejezet - Gráfok metszési 
paramétere és alkalmazásai 

23.1. Kérdés. Egy lerajzolásnál számoljuk össze azon független élpárok számát, amelyek élgörbéje átmetszi 

egymást. Egy  gráfra minimalizáljuk ezt az összes lerajzolásra. Az így kapott paraméter hogy viszonyul -

hez? 

23.2. Kérdés. Mennyi a Petersen-gráf metszési paramétere? 

 

23.3. Feladat. Határozzuk meg a következő gráfok metszési paraméterét: 

    (i) , 

    (ii) , 

    (iii) , 

    (iv) . 

23.4. Feladat. Vegyük /  egy tetszőleges lerajzolását. Igazoljuk, hogy lesz két olyan élgörbe, amely 

páratlan sokszor metszi át egymást. 

Igazoljuk, hogy azon élgörbék száma, amelyek páratlan sokszor metszik át egymást páratlan. 

23.5. Feladat (Hanani, Tutte). Igazoljuk, ha  lerajzolható úgy, hogy bármely két élgörbéje páros sokszor 

metszi át egymást, akkor  síkgráf. 
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24. fejezet - Ramsey-elmélet 

1. Ramsey-paraméter, homogén halmazok 

Definíció. Legyen , a  gráf Ramsey-paramétere. 

A Ramsey-paraméter egy ekvivalens leírása: egy ponthalmazt homogénnek nevezünk, ha független vagy klikk. 

A Ramsey-paraméter értéke a legnagyobb homogén halmaz mérete. 

Egy további nyelvezet: A gráf éleit színezzük zöldre, a nem szomszédos csúcsokat is kössük össze egy piros 

éllel. Így a  csúcshalmazon definiált teljes gráf éleinek egy kétszínezésével azonosítottuk -t. Egy homogén 

csúcshalmaz egy olyan halmaz, amelyen belül minden él egyforma színű, idegen szóval monokromatikus. 

Az alábbi egyszerű algoritmus egy nagy homogén halmazt határoz meg -ben. 

24.1.1. Algoritmus (Ramsey-algoritmus). Input: egy  egyszerű gráf, output: egy  homogén halmaz 

,  

//  kiválasztott pontok egy halmaza 

//  a túlélő csúcsok halmaza 

Amíg Kiválasztási lépés: Legyen  tetszőleges eddig túlélő csúcs. . 

 // 

 és  közül a nagyobb //  esetén bármelyik betöltheti  szerepét //  esetén azt 

mondjuk  egy -elem //  esetén azt mondjuk  egy -elem //  esetén -elem és 

-elem is egyben // Azaz egy -elem esetén szükségszerűen minden később // kiválasztott elem nem-szomszédja. 

// Azaz egy -elem esetén szükségszerűen minden később // kiválasztott elem szomszédja. 

Amíg ciklus vége. 

 

 

// , ahol  az utolsónak kiválasztott elem. 

//  független csúcshalmaz,  klikk. 

A  output  és  közül a nagyobb. 

//  homogén csúcshalmaz. 

Ha az algoritmus az  halmazt számolja ki, akkor az egy független halmaz: két kiválasztott -elem között nem 

mehet él, hiszen a később kiválasztott elem az előbb kiválasztott elem szomszédainak eldobását ( -elem esetén 

ez történt) túlélte. Hasonlóan, ha  az output, akkor az egy klikk. Azaz az algoritmus egy homogén halmazt 

számol ki. 

A következő lemma a kiszámolt halmaz méretét becsüli. 

24.1.2. Lemma. Legyen  egy tetszőleges  pontú gráf. Legyen  a Ramsey-algoritmus által kiválasztott 

csúcsok száma. Legyen  az output homogén halmaz mérete. Ekkor 

 

Bizonyítás. Nyilván . Így elég az első egyenlőtlenséget igazolni. 



 Ramsey-elmélet  

 98  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Legyen  az -edik csúcs kiválasztása előtt a  halmaz, míg legyen  a kiválasztás után update-elt  halmaz. 

Könnyen látható, ha , akkor . Ebből az állítás kiolvasható. 

24.1.3. Következmény. Az előző lemma jelöléseit használva, ha , akkor  és . 

24.1.4. Következmény. Egy  pontú gráfban mindig van  elemű homogén halmaz. 

Definíció. Legyen  az a minimális csúcsszám, hogy minden ilyen csúcsú gráfban legyen  elemű homogén 

halmaz. 

A fenti állítások alapján  jól definiált és . A felsőbecslés egy exponenciális függvény, amely 

alapja , ezt mind a mai napig nem sikerült megjavítani. Megemlítjük a legjobb alsó becslést is (ami szintén 

exponenciális), a valószínűségszámítási módszer egyik első alkalmazása Erdős Pál által. 

24.1.5. Tétel. 

 

Az  számokat Ramsey-számoknak nevezzük. Az érdekes értékek  esetén vevődnek fel (  esetén 

minden egy-, illetve kételemű halmaz homogén, azaz nyilván  és ). Csupán néhány Ramsey-

szám ismert: , . -ről annyi ismert, hogy . A  esetén ismereteink 

hiánya még látványosabb. Jelen pillanatban csak azt tudjuk, hogy . 

Erdős Pál személyes véleménye, hogy  kiszámolása esetleg mai ismereteink alapján talán megoldható.  

meghatározásához azonban valami új ötlet, elmélet szükséges. Ezt a következő ''mesével'' tálalja. Ha az űrből 

egy idegen szupercivilizáció érkezne a Földre és azt mondaná, hogy az emberiséget akkor kíméli meg, ha 

meghatározza  értékét, akkor a politikusoknak és gazdasági szakembereknek a matematikusokat és 

számítástudománnyal foglalkozókat kellene támogatniuk, hogy az összes szuperszámítógép erejét és tudásukat 

összerakva megoldják a problémát. Amennyiben a lények  meghatározásához kötik az erőszak elkerüléset, 

akkor ugyanezt a támogatást a katonáknak és a fegyverkezéssel foglalkozóknak kellene nyújtaniuk. 

2. A Ramsey-számok kiterjesztései 

A színezéses nyelvet használva: Legyen  az  pontú teljes gráf éleinek tetszőleges -

színezése. Egy  halmazt monokromatikus piros halmaznak nevezünk, ha tetszőleges  

esetén . Hasonlóan értelmezhető a monokromatikus kék halmaz fogalma. Egy halmaz 

monokromatikus, ha monokromatikus kék vagy monokromatikus piros halmaz. 

24.2.1. Tétel (Ramsey-tétel, 1930). Ha -hoz képest  elég nagy, akkor  éleit bárhogyan színezzük piros-

kékkel, lesz monokromatikus  elemű csúcshalmaz. 

Az a határ, ahonnan kezdve ''  elég nagy'' az  Ramsey szám. 

A fenti állítást -színezésre mondtuk ki, de kimondható és egyszerűen bizonyítható -színezésre is. Ennek 

megfelelően új Ramsey-számokat vezethetünk be: , ha  elemű palettával dolgozunk. 

Az alap Ramsey-tétel egy teljes gráf éleit, a csúcsok kételemű részhalmazait színezte. Ez kitejeszthető -elemű 

részek színezésere. Persze ekkor egy monokromatikus halmaztól azt követeljük meg, hogy minden -elemű 

része azonos színű legyen. A megfelelő tétel most is igaz (azaz elég nagy halmaz esetén szükségszerű a  elemű 

homogén halmaz jelenléte). Ennek megfelelően bevezethetők a  Ramsey-számok. 

A két továbblépés összegezhető. Vizsgálhatjuk az -elemű részhalmazok -színezését. Elég nagy alaphalmaz 

esetén ekkor is garantált a -elemű monokromatikus halmaz megléte. A megfelelő Ramsey-számok jelölése 

. 

A részletek kidolgozását az érdeklődő hallgató elvégezheti. 

3. Erdős─Szekeres-algoritmus 
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Erdős Pál és Szekeres György egy kissé módosította Ramsey algoritmusát. Ezzel javították a Ramsey-számok 

fenti becslését. Algoritmusuk képes bármilyen  csúcshalmaz esetén párhuzamosan kiszámolni egy  

független ponthalmazt és egy  klikket. -n futva az algoritmus  független halmazt és  

klikket számol ki. Szemben a korábbi algoritmusokkal ez nem ''dobálja el'' a csúcsokat. 

24.3.1. Algoritmus (Erdős─Szekeres-algoritmus). Input: egy  egyszerű gráf, output: egy  független 

halmaz és egy  klikk. 

Ha , akkor a két halmazunk legyen  és egy egyelemű része. 

Különben  egy tetszőleges csúcs. 

 

 

//  

Hívjuk meg rekurzíven az algoritmust  és  gráfokra 

// , illetve  a -ben talált független halmaz és klikk 

// , illetve  a -ben talált független halmaz és klikk 

 legyen  és  közül a nagyobb. 

 legyen  és  közül a nagyobb. 

Példa. 

 Animáció, amely az Erdős─Szekeres-algoritmust mutatja be  

Az algoritmus analízisét a következő tétel adja. 

24.3.2. Tétel. Ha , akkor az algoritmus egy legalább  elemű független halmazt vagy 

egy legalább  elemű klikket talál. 

Bizonyítás. Ha  vagy  értéke legfeljebb , akkor az állítás nyilvánvaló. -re vonatkozó indukciót 

alkalmazunk. Feltesszük, hogy . Tudjuk, hogy  és . Ekkor 

 

Így 

 

Ha , akkor a rekurzív hívás után (az indukciós feltévés alapján)  legalább  elemű 

vagy  legalább  elemű. Így  legalább  elemű, hiszen  is szerepel az összevetésben, 

amellyel meghatároztuk. Hasonlóan  legalább  elemű. 

Az  eset hasonlóan tárgyalható. Ez befejezi az állításunk indoklását. 

A fenti bizonyítástechnika után természetes a következő aszimmetrikus Ramsey-számok bevezetése. 

Definíció. Legyen  az a minimális  érték, amely esetén biztosak lehetünk abban, hogy tetszőleges 

egyszerű gráf -n tartalmaz  elemű független halmazt vagy  elemű klikket. 

A bizonyítás lényegét a következő lemma foglalja össze. 

animation/animated-ramsey.pdf
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24.3.3. Lemma. 

 

Ahogy az Erdős─Szekeres bizonyításban tettük más Ramsey-számoknál is megbonthatjuk a színek 

szimmetriáját és ennek megfelelően általánosított aszimmetrikus Ramsey-számokat vezethetünk be: 

, , . 

4. Ramsey-elmélet 

A gráfelméleti Ramsey-tétel a következő filozófiát támasztja alá: nincs teljes rendezetlenség. Bárhogy húzunk is 

be éleket  csúcs közé mindig lesz  nagyságú független halmaz vagy klikk, azaz egy rendkívül rendezett 

rész. Ez akkor is igaz, ha célunk a teljes káosz kialakítása. Bizonyos lokális rend elkerülhetetlen. 

A fenti filozófia a matematika több tételében megjelenik. A megfelelő tételek Ramsey-típusú tételek. A sok 

összefüggés miatt egy elmélet alakult ki a filozófia köré. Ebbe a matematika legkülönbözőbb ágai adnak 

részeredményeket. 

5. Geometriai Ramsey-tételek 

Legyen adva egy  elemű  ponthalmaz a síkon úgy, hogy pontjaink közül semelyik három sem esik egy 

egyenesre (  pontjai általános helyzetűek).  elemei közül szeretnénk kiválasztani -t úgy, hogy ezek egy 

konvex sokszög csúcsait alkossák. A következő tétel azt mondja ki, hogy ha  elég nagy, akkor ez garantáltan 

lehetséges. 

24.5.1. Tétel (Erdős Pál és Szekeres György tétele). Ha  darab általános helyzetű pont halmaza, 

akkor közülük ki lehet választani  pontot úgy, hogy ezek egy konvex sokszög csúcsait alkossák. 

Bizonyítás. A bizonyítás a következő egyszerű geometriai lemmán múlik. A lemmát nem bizonyítjuk. Az 

érdeklődő hallgató középiskolai ismeretei alapján könnyen beláthatja. 

24.5.2. Lemma. 

    (i) Ha adott a síkon öt általános helyzetű pont, akkor kiválasztható közülük négy úgy, hogy ezek konvex 

négyszöget határozzanak meg. 

    (ii) Ha adott a síkon  általános helyzetű pont úgy, hogy közülük tetszőleges négy konvex négyszöget határoz 

meg, akkor a  pont konvex helyzetben van. 

Ezek után a  ponthalmaz négyeseit színezzük ki két színnel úgy, hogy egy négyes akkor és csak akkor kapjon 

piros színt, ha a benne szereplő pontnégyes nem egy konvex négyszög csúcshalmaza. 

A lemma éppen azt mondja ki, hogy a ponthalmaznak ekkor nincs piros homogén ötelemű részhalmaza.  

választása miatt ekkor van -ben egy  elemű kék rész. Erről Lemma (ii) azt állítja, hogy egy konvex -szög 

csúcshalmaza. 

Megjegyzés. A tétel Klein Eszter egy kérdését válaszolta meg. A bizonyításban szereplő elemi geometriai 

megállapítást Klein Eszter vette észre, aki ezek után feltette a kérdést: Igaz-e, hogy elég nagy ponthalmaz esetén 

garantáltan találhatunk egy konvex -szöget alkotó csúcshalmazt a ponthalmazunkban? A problémát ''Happy 

end'' problémának nevezte el Erdős Pál, mert talán a kérdésfelvetés is szerepet játszott abban, hogy később 

Szekeres György és Klein Eszter házasságot kötött. 

A tétel után definiálható a  függvény:  az a minimális szám, amilyen számosságú általános 

helyzetű ponthalmaz esetén garantáljuk egy konvex -szög csúcsainak halmazát a ponthalmazunkban. A 

következő becslés Erdős Páltól és Szekeres Györgytől származik: 

 

Sejtés. (Szekeres György) Igaz-e, hogy tetszőleges  esetén ? 
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A fenti sejtést/egyenlőséget csak  esetén igazolták. 

6. Aritmetikai Ramsey tételek 

A következőkben olyan problémákkal foglalkozunk, ahol adott egy számhalmaz, melynek elemeit kiszíneztük. 

Majd veszünk egy egyenletet/egyenletrendszert, és azt vizsgáljuk, hogy megoldható-e úgy, hogy a megoldás 

monokromatikus halmaz legyen. 

Az első ilyen tételünk az alábbiakban egy lemma lesz. Ehhez a Fermat-sejtés vizsgálata vezetett el. Eszerint az 

 Diophantikus egyenletnek nincs nem triviális megoldása -nél nagyobb egész  esetén. (Ezt a 

sejtést Wiles -ben bizonyította.) 

Megállapodás. Következőkben az alatt, hogy egy állítás elég nagy  számra teljesül, azt értjük, hogy 

 

A nyelvezetet értelemszerűen használjuk prímekre, illetve használhatnánk négyzetszámokra, vagy  egy 

tetszőleges végtelen részhalmazából vett értékekre. 

24.6.1. Tétel (Schur-tétel). Legyen adott . Elég nagy  prímre az 

 

egyenletnek létezik nem triviális megoldása, ahol  jelentése: , továbbá egy  

megoldás akkor nem-triviális, ha . 

Természetesen a -re vonatkozó küszöbszám függ -től. Mielőtt még a tételt bizonyítanánk, szükségünk van a 

következő számunkra központi lemmára. 

24.6.2. Lemma (Schur-lemma, 1916). Legyen  elég nagy, és  tetszőleges palettaméret. Vegyünk egy 

tetszőleges  színezést. Ekkor az 

 

egyenletnek van monokromatikus megoldása. 

Bizonyítás. (Lemma bizonyítása) Definiáljuk az  halmazon értelmezett teljes gráf éleinek egy 

színezését. Az  él színe legyen . Ekkor Ramsey-tételéből adódóan, ha  elég nagy, lesz 

monokromatikus hármas (azaz egy háromszög, melynek minden éle ugyanolyan színű). Igazából  egy 

jó határ. Legyen  egy monokromatikus háromszög csúcsai. Feltehető, hogy . Tudjuk, hogy 

 

Ekkor az , ,  egy megfelelő megoldása az egyenletünknek. 

A teljesség kedvéért lássuk a tétel bizonyítását is. 

Bizonyítás. (Tétel bizonyítása) Legyen  elég nagy prím, és tekintsük a  elemű test multiplikatív csoportjának 

( -nek) a következő 

 

részcsoportját, azaz az -edik hatványok által alkotott részcsoportját (  a  ciklikus csoport egy generátora). 

Látható, hogy ennek a részcsoportnak az elemszáma, . Ekkor  felbomlik  szerinti 

mellékosztályokra. 

 

A mellékosztályok  száma . 
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Tekintsük -nek, azt az -színezését, ahol  elemei az -edik színt kapják. 

Ekkor a Schur-lemmát alkalmazva , és  paraméterekkel adódik, hogy alkalmas 

színre/mellékosztálya ( ) és ilyen színben/ezen mellékosztályban alkalmas ,  és  elemre ( ) 

teljesül, hogy . Azaz , ,  és 

 

-vel leosztva ( ), adódik hogy 

 

ahol , , , speciálisan , , . 

Ezzel a keresett nem triviális megoldásokat megtaláltuk. 

Ahogy Ramsey-tétele elvezet a Ramsey-számok definíciójához a Schur-lemmán is alapul egy fontos definíció. 

Definíció. Legyen  tetszőleges, ekkor az  legyen az a minimális  szám, amire  tetszőleges  

színezésében lesz monokromatikus , amelyre , azaz a fenti lemmában az ''elég nagy '' pontos 

határa.  a  paraméterű Schur-szám. 

A Schur-lemma ─ ami továbbiakban számunkra az igazi Schur-tétel lesz ─ további kutatásokat indított el. Az 

elért eredmények közül kiemelkedik az alábbi. 

24.6.3. Tétel (van der Waerden tétele, 1927). Elég nagy -re, -nek tetszőleges -színezésére lesz 

monokromatikus  hosszú, nem konstans számtani sorozat. 

Ismét fontos megemlítenünk a tétellel kapcsolatos számsorozatot, ami leírja a tételben szereplő ''elég nagy'' 

fogalmat. 

Definíció. Azt a legkisebb  számot, amelyre a fenti tétel igaz -val jelöljük. 

A tétel bizonyítását a következő részben vázoljuk. 

7. Ramsey-féle tételek pozícióhalmazokra 

A pozíciós játékoknak sokféle változata van, általában kétszemélyes játék, ahol a két játékos felváltva foglal el 

még szabad pozíciókat egy tábláról, azzal a céllal, hogy elérjen valamilyen (nyerő) alakzatot. 

Az egyik legismertebb változat az amőba. Itt a tábla (a pozíciók halmaza egy végtelen sík négyzetrács. A 

nyerőalakzatok sorban, oszlopban vagy valamelyik átlós irányban szomszédos öt mező. Egy másik játék a Tic-

Tac-Toe, ahol a tábla egy -as táblázat, a nyerő alakzatok a sorok, oszlopok és a két áltó pozícióhármasai. 

A továbbiakban a Tic-Tac-Toe egy általánosítását vizsgáljuk. Táblánk a következő lesz. 

Definíció.  . 

Azaz két paraméterünk is van:  a tábla ''szélessége'',  a tábla dimenziója. Tehát egy pozíciót egy  dimenziós 

vektorral tudunk leírni, melynek koordinátái -től, -ig terjedő számok lehetnek. 

Ez a megállapodás természetes. Például az eredeti Tic-tac-Toe játék pozíciói azonosíthatók a 

 

elemekkel. A sakktábla pozícióinál a szokás az  elemekkel való azonosítás, habár 

használhatnánk itt is az  számjegypárokat. 

Most lássuk az általános játékunk nyerő pozícióit. 

Definíció. Legyen , melyhez hozzárendelünk egy  

egyenest, ahol  azt a pozíciót jelöli, amelyet úgy kapunk, hogy -ben a csillagokat -vel helyettesítjük. 
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Azaz egyenesen pozíciók olyan halmazát értjük, melyhez van indexeknek olyan nemüres  halmaza, hogy az -

en kívüli koordinátái fixek, belül pedig minden koordinátája ugyanazt az értéket veszi fel.  minden egyenese 

 darab pozíciót tartalmaz. 

Példa. A következő ábrán , és  esetre láthatunk példát. Az  egyenesen (zöld színű), olyan pontok 

vannak melyek első koordinátája , és , ugyanis a második koordináta mindig annyi ahanyadik pontot 

vesszük, vagyis az  egyenesen az ,  és  pontok helyezkednek el. A  egyenesen (piros színű) 

az ,  és  pontok vannak. Nyílván a másik átló nem lesz már egyenes. Ebben az esetben összesen  

darab egyenes van. 
 

 

Megjegyzés. Az  táblán  darab egyenes van. 

Mielőtt kimondanánk fő tételünket általánosítsuk az egyenes fogalmát. 

Definíció. Az  táblán egy -dimenziós alteret egy  vektorral írhatunk le, 

amelyben minden indexelt csillag legalább egyszer szerepel. Az ezzel leírt  altér elemeit úgy kapjuk, hogy a 

-ket ugyanazzal az -beli elemmel helyettesítjük (különböző -kre egymástól függetlenül). Azaz egy -

dimenziós altér  darab pozíciót foglal el. Az  esetén az -dimenziós altér egy egyenes. 

Lássuk a fejezet fő eerdményét. 

24.7.1. Tétel (Hales─Jewett-tétel, 1963). Minden -ra (minden táblaszélességre), minden -re (minden paletta 

méretre) elég nagy  esetén az  tábla pozícióit tetszőlegesen -színezve lesz monokromatikus egyenes. 

Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy a fenti táblán elég nagy dimenzió esetén, ha  játékos osztozik a pozíciókon, 

akkor nem lehet döntetlen, azaz valamelyik játékos elér/színosztály tartalmaz egyenest/nyerő pozícióhalmazt. 

Megjegyzés. A Hales─Jewett-tételből következik a van der Waerden-tétel: 

 legyen a van der Waerden tételben keresett számtani sorozat hossza. A Hales─Jewett-tételben ehhez (mint 

táblaszélességhez) tartozik egy  dimenzió. Legyen . Tekintsük a  halmazt és elemeit 

írjuk -as számrendszerbe. Ha átíráskor a számjegysorozatokat -kal előlről kiegyészítjük  hosszúvá, akkor 

ezzel egy 

 

bijekciót írtunk le. Azaz a van der Waerden tételében szereplő számainkat azonosítjuk egy tábla pozícióival. A 

van der Waerden tételének színezése megfelel táblánk egy Hales─Jewett-féle színezésének, amiben a 

Hales─Jewett-tétel garantál egy monokromatikus egyenest. Ennek pozícióit visszakódolva számokká kapunk egy 

monokromatikus  hosszú számtani sorozatot, ahogy a Van der Waerden tétel állítja. 

Definíció. Azt a minimális dimenziót, amelyre a fenti tétel igaz -val jelöljük. Ezek a ,  paraméterű 

Hales‐ Jewett-számok. 

Bizonyítás. (Bizonyítás vázlat) A bizonyítás -ra, azaz a táblaszélességre vonatkozó teljes indukcióval történik. 

 esetben vegyük észre, hogy a , , , , ,  azaz monoton 

sorozattal leírt pozíciók (  elemű) halmaza olyan, hogy bármely kettő egy egyenest alkot. Ha , akkor a 

skatulya-elv garantál két egyszínű elemet, azaz monokromatikus egyenest. 
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Az indukciós lépés: Tegyük fel, hogy -ra teljesül a tétel (HJ-Állítás ) és -re kell belátni (HJ-Állítás

). Ez a nehéz rész. Két részre bontjuk. Bevezetünk egy köztes állítást, jelölése: Állítás . A 

bizonyítás menete HJ-Állítás  Állítás  HJ-Állítás  lesz. 

A közbülső állítás megfogalmazásához (bizonyításunk érdemi részéhez) előkészületek kellenek. 

Táblánk  lesz. Azaz megtesszük a ''szélesítés'' lépését. Egy  paraméterünk lesz, ami egy altér dimenziója. 

Azaz ismét nehezítünk, egyenes helyett egy előírt dimenziójú alteret keresünk. A színezettségnél viszont 

könnyítünk. Monokromatikusság helyett beérjük az alábbi szépen színezettséggel. 

Alterünket elemeit azonosítjuk  pozícióival. Ebből kiválasztjük az alábbi részhalmazt 

 

Azaz -t megkaphatjuk a következő módon 

 

ahol -ben azok a szám -sek vannak, amelyben az első  darab legfeljebb , majd  darab -es 

következik. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti definíció megköveteli, hogy az -féle csillagunk egy sorrendje rögzített 

legyen. 

Példa.   és . Az -nek a fekete négyzet felel meg, mivel ekkor már -től -os számjegynek kell 

állnia mindenhol. A zöld téglalap az -et, a piros négyzet az -át jelöli. A nem bekeretezett rész nem 

felel meg a feltételnek, mert az első helyen -os áll, viszont az utána következő helyen már -nál kisebb szám áll. 
 

 

Példa. Az alábbi ábrán  eset látható. A ''piros kocka'' , ''zöld téglatest'' , ''kék téglatest''

 és ''világoskék kocka'' . 
 

 

Egy altér szépen színezett, ha mindegyik  halmaz monokromatikus. 

Megjegyezzük, hogy az  halmazok ( ) nem fedik le a táblát. A le nem fedett részre 

semmilyen színezési feltételünk nincs. A különböző -k által kijelölt részek függetlenek. Mindegyikükön 

monokromatikusnak kell a színezésnek lennei, de a különböző részek lehetnek különböző színűek (ahogy 

azonos színűek is). 
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Ezekután kimondhatjuk a közbülső állításunkat: 

24.7.2. Állítás (Állítás ). Tetszőleges  és  esetén, elég nagy  dimenzióban  pozícióinak tetszőleges  

színezésére garantáltan található olyan -dimenziós altér, ami szépen színezett. 

Állítás  HJ-Állítás : Válasszuk -t HJ-Állítás  állítás palettaméretének és a közbülső állítás elég 

nagy dimenziójában dolgozzunk. A közbülső állítás  halmaz monokromatikusságát írja elő. A skatulya-elv 

alapján lesz kettő, ami azonos színű. A Hales─Jewett-állítás igazolása onnan adódik, hogy az  halmazok 

közül bármely kettő uniója tartalmaz egyenest. (A példák tanulmányozása után egyszerűen ellenőrizhető.) 

HJ-Állítás  Állítás : -re vonatkozó indukcióval igazoljuk az Állítás -t. 

 könnyen adódik:  pozíciói tartalmazzák a keskenyebb  táblát, amiben feltevésünk garantál 

monokromatikus egyenest. Ez a nagyobb táblában egy egyenes része lesz (a  most már a  értéket is 

felveheti). Azaz a nagyobb táblán a megfelelő egyenes a keskeny, de monokromatikus egyenes egy pozícióval 

való bővítése. A monokromatikusság elveszhet, de mindenképpen szépen színezett egyenest/ -dimenziós alteret 

kapunk. 

-ről -re való ugrás: Az elég nagy  dimenziót  alakban keressük, ahol mindkét tag megfelelően 

nagy lesz. Vegyünk egy tetszőleges színezést. Meg kell találnunk a szépen színezett -dimenziós alteret. 

Minden pozíciónak lesz egy első  koordinátája, ez a pozíció eleje és lesz utolsó  koordinátája, a pozíció vége. 

(A táblánk két kisebb dimenziós tábla szorzata.) A pozíció elejét rögzítsük. A rögzítésre a lehetőségeket  

pozícióival azonosíthatjuk. Egy rögzítéshez a lehetséges végek  pozícióival azonosíthatók. Ebben 

mindegyik vég (a rögzített elejével) leír egy színezett pozíciót a teljes táblában. Azaz a rögzítéshez tartozik egy 

színezett . Erre  darab lehetőség van. Mindegyiket felfoghatjuk egy ''szuper-színnek''. Azaz  

táblának van egy szuper-színezése. Ebben található egy szépen színezett egyenes (lásd  esete). Az egyenes 

kijelölése: első  koordinátát ''csillagozzuk -gal, illetve rögzítjük''. 

A szépen színezett egyenes  részhalmaza monokromatikus, azaz mindegyik eleméhez ─ pozíció előhöz 

─ ugyanaz a szuper-szín, azaz ugyanaz a színezett  tábla tartozik.  legyen olyan nagy, hogy ebben legyen 

-dimenziós szépen színezett altér. Ezen altér kijelölése: az utolsó  koordinátát ''csillagozzuk -vel, 

illetve rögzítjük''. 

Az egyenes és az altér kijelölése a teljes tábla egy -dimenziós alteréhez vezet (a csillagok sorrendje: 

). Azt álítjuk, hogy ez szépen színezett. Ez könnyen ellenőrizhető, ami a bizonyítást befejezi. 

8. Ramsey-tételek és a sűrűség 

A gráfelméleti Ramsey-tétel egy nyelvezete a teljes gráf éleinek tetszőleges piros/kék színezéséről beszél. Az 

 élt két kategóriába osztjuk. A többséget legalább  él alkotja. Felmerül, hogy ez az egyszínű élek 

sokasága már garantálja, hogy ebben a színben nagy homogén halmaz alakuljon ki. Az első gondolatot Mantel 

(illetve Turán) tétele rögtön megcáfolja. Több mint az élek fele lehet piros úgy, hogy három elemű piros-

homogén csúcshalmaz se legyen. Ha nagyobb homogén halmaz a célunk, akkor még több él megadható a nagy 

homogén halmaz elkerülésével. Ramsey tételének igaz mivolta struktúrális okú. Ha a piros élek elkerülik nagy 

homogén halmaz kialakítását, akkor a komplementerélhalmaz (a kék élek) már nem lehet hasonló struktúrájú. 

Más esetben azonban a sűrúség okozhatja a szabályos rész kialakulását. Erdős Pál és Turán Pál ezt sejtésként 

mondta ki a van der Waerden-tétel esetére. 

Az eddig megemlített Ramsey-tételeket a következő táblázatban foglaljuk össze: 
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Erdős Pál és Turán Pál sejtette, hogy ??? helyére nem létezik jó példa, azaz nem lehet megadni  egy 

''jelentős'' részét úgy, hogy az ne tartalmazzon  hosszú számtani sorozatot. Eszerint a van der Warden-tétel 

egyfajta indoklása egy sűrűségi indoklás. Ami jóval erősebb mint a Ramsey-tételek szokásos kombinatorikus 

bizonyítása. 

Definíció. 

 

Sejtés (Erdős Pál─Turán Pál, 1936).  , ha  

Azaz minden pozitív  esetén, ha  elég nagy, akkor . Az első lényeges eredmény a sejtés kimondása 

után 20 évvel született. 

24.8.1. Tétel (Roth tétele, 1956).  . 

Majd Szemerédi Endre a négy hosszú számtani sorozatok esetét bizonyította, később pedig következett az 

általános eset. 

24.8.2. Tétel (Szemerédi Endre, 1975). Minden  esetén igaz a sejtés. Azaz 

 

A sejtés bizonyítása után a kérdéskör vizsgálata szinte még pezsgőbb lett. Csak a legkiemelkedőbb 

eredményeket vázoljuk. 

A tételt újra bizonyították 

     1977 Fürstenberg. Bizonyítása ergodelméletet használ. 

     2001 Gowers. Bizonyítása erős kombinatorikus számelméleti eredményeket és Fourier-technikát használ. A 

Fourier-módszer használatát Roth vezette be, de eredményes kihasználása további zseniális ötleteket kívánt. 
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Gowers új bizonyítása azért is kiemelkedő, mert az eredeti kombinatorikus, illetve későbbi ergodelméleti 

bizonyítás szükségszerűen nem adott becslést az  számokra. A Fourier-módszer alkalmazása viszont 

effektív becsléseket is ad. Így mellékeredményként adódott a van der Waerden számok következő becslése. 

24.8.3. Tétel (Gowers-becslés). 

 

A fenti módszerek összes erejére és még többre volt szükség, hogy az alábbi eredmény adódjon. 

24.8.4. Tétel (Green─Tao-tétel). Minden  pozitív egészre a prímek között van  hosszú számtani sorozat. 

Terence Tao 2006-ban Fields-érmet kapott. Az odaítélés indoklásában a fenti eredmény ki lett emelve. 

A tétel oka ismét sűrűségi. 

24.8.5. Tétel (Green─Tao-tétel, sűrűségi változat). Legyen  az első  prím 

halmaza. Legyen  tetszőleges (kicsi) pozitív konstans. Ha  teljesíti, hogy  végtelen sok -

re, akkor -ban van  hosszú számtani sorozat minden  pozitív egészre. 
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25. fejezet - Ramsey-elmélet 

25.1. Kérdés. Definiálja egy gráf homogén halmazát. 

Definiálja egy élszínezett teljes gráf monokromatikus halmazát. 

25.2. Kérdés. Definiálja a Ramsey-számokat. 

25.3. Kérdés. Definiálja Schur-számokat. 

25.4. Kérdés. Definiálja az Erdős-Szekeres számokat. 

 

25.5. Feladat (Kvant 1991). A szenátusban  szenátor van. Bármely kettő vagy barát, vagy ellenség. Bármely 

szenátornak hat barátja van. Hány olyan, szenátorokból álló hármas van, amelyben mindenki mindenkinek 

barátja, vagy mindenki mindenkinek ellensége? 

25.6. Feladat. Legyen  egyszerű, -reguláris gráf. Bizonyítsuk be, hogy a -ben és a -ben szereplő 

háromszögek száma 

 

25.7. Feladat. Egy versenyen  ember szerepel. Bizonyítsuk be, van közöttük  ember, akik 

páronként nem ismerik egymást, vagy van egy ember, aki legalább  másikat ismer. Igaz marad-e az állítás, ha 

eggyel kevesebb ember szerepel? 

25.8. Feladat. Egy  pontú teljes gráf ( ) éleit két színnel színezzük ki. Bizonyítsuk be, hogy lesz olyan 

Hamilton-kör, amely egyszínű, vagy legalábbis két egyszínű ívből áll. 

25.9. Feladat (IMO, 1978). Egy nemzetközi találkozón 1978 tudós vesz részt hat országból. Mindegyikük egy-

egy számot kap, -at. 

Bizonyítsuk be, hogy van olyan tudós, akinek a száma két vele azonos országbeli tudós számának összege. (Ez a 

két tudós lehet ugyanaz a személy, és akkor a megfelelő összeg az ő számának kétszerese.) 

25.10. Feladat. Igazoljuk, hogy 

 

25.11. Feladat (Kvant 1990). A természetes számokat két osztályba soroltuk. Az egyikben nincs háromtagú 

számtani sorozat. Igaz-e, hogy ekkor a másik halmaz szükségszerűen tartalmaz végtelen számtani sorozatot? 

25.12. Feladat (OKTV 1986). Bizonyítsuk be, hogy -től -ig a természetes számok kiszínezhetők pirossal és 

kékkel úgy, hogy ne forduljon elő olyan 18 tagú számtani sorozat, amelynek minden eleme azonos színű. 

25.13. Feladat (Erdős Pál és Szekeres György). Bizonyítsuk be, hogy egy  tagú, valós számokból álló 

sorozatból mindig kiválasztható  tagú monoton részsorozat. 

Valós számok egy hosszabb mint  hosszú sorozatában mindig lesz -nál hosszabb monoton növő vagy -nél 

hosszabb monoton csökkenő részsorozat. 

25.14. Feladat (OKTV 1978). Bizonyítsuk be, hogy az  egyenesen bárhogyan is választunk ki  zárt  

szakaszt ( ), köztük mindig van  olyan, amelyek egyike sem tartalmaz ezek közül teljes 

egészében egy másikat, vagy pedig van  olyan, amely egymásba skatulyázott. 

(A zárt szakasz végpontjait is tartalmazza. Zárt szakaszok egymásba skatulyázottak, ha a sorozat bármely eleme 

─ kivéve az utolsót (ha van ilyen) ─ teljes egészében tartalmazza az őt követő szakaszt.) 
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25.15. Feladat (IMO 1979). Adva van egy ötoldalú hasáb: alaplapja az , fedőlapja pedig a 

 ötszög. E két ötszög mindegyik oldalát, továbbá valamennyi  szakaszt ( ) 

vagy vörösre, vagy zöldre színezzük. Minden olyan háromszögnek, amelyek csúcsai egyúttal a hasáb 

csúcspontjai is, és amelyeknek minden oldala színezett, van két különböző színű oldala. Mutassuk meg, hogy 

ekkor az alaplap és a fedőlap összesen tíz oldala mind egyforma színű. 

25.16. Feladat (Kvant 1987). Az  számokat tetszőlegesen három  elemű osztályba soroljuk. 

Bizonyítsuk be, hogy mindegyik osztályból kiválasztható egy-egy elem úgy, hogy egyikük a másik kettő összege 

legyen. 

25.17. Feladat (Kvant 1978).   űrhajós egy Mars-utazásra készülődik. Tudjuk, hogy bármelyik négy közül 

kiválasztható három, akik alkalmas csapatot alkotnak. Bizonyítsuk be, hogy van öt olyan űrhajós, akik közül 

bármely három jó csapatot alkot. 

 

25.18. Feladat. Igazoljuk, hogy  és . 

25.19. Feladat (Erdős, Szekeres). Igazoljuk, hogy . 

25.20. Feladat (Erdős, Szekeres). A koordináta sík egy  általános helyzetű ponthalmazában egy részhalmazt 

-csészének nevezünk, ha  elemű és egy konvex függvény grafikonjával lefedhető. Egy részhalmazt -sapkának 

nevezünk, ha  elemű és egy konkáv függvény grafikonjával lefedhető. (A sapkák és csészék is konvex helyzetű 

ponthalmazok.) 

Igazoljuk, ha  általános helyzetű és elemszáma több mint , akkor biztos tartalmaz -csészét vagy 

-sapkát. 
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26. fejezet - Extremális gráfelmélet 

1. Turán Pál tétele: az extremális gráfelmélet kezdete 

Emlékeztető. A  gráfban  egy klikk, ha tetszőleges két különböző eleme szomszédos. 

 

Egy  gráf esetén az  halmazt független halmaznak nevezzük, ha bármely  esetén -nek 

nincs mindkét végpontja -ben. 

Legyen  az a maximális  szám, amelyre -ben van  elemű független ponthalmaz. 

A  gráfban  egy lefogó halmaz, ha tetszőleges  élnek van -beli végpontja. 

. 

Észrevétel. Legyen  egy gráf,  azon pontok halmaza, amelyekre támaszkodik hurokél és  a  gráf 

egyszerűsítettje (hurokéleket elhagyjuk, párhuzamos élseregekből egyet-egyet hagyunk). Ekkor 

 

Észrevétel. 

    (i) Legyen  egy gráf, és  a komponensei. Ekkor 

 

 

    (ii) Legyenek  a  gráf blokkjai (kétszeresen összefüggő komponensei). Ekkor 

 

A fenti észrevételek alapján a legtöbb , illetve -ra vonatkozó kérdés esetén feltehető, hogy a vizsgált gráf 

egy összefüggő egyszerű gráf. 

Észrevétel. Legyen  egy egyszerű gráf. 

    (i)  akkor és csak akkor független, ha  lefogó. 

    (ii)  akkor és csak akkor független -ben, ha  klikk -ben,  komplementerében. 

    (iii)  akkor és csak akkor lefogó halmaz -ben, ha  klikk -ben,  

komplementerében. 

26.1.1. Következmény. 

    (i) , azaz . 

    (ii) Egyszerű gráf esetén . 

    (iii) Egyszerű gráf esetén . 

A fenti észrevétel azt mutatja, hogy a legtöbb esetben az  és  függvényekre vonatkozó feladatok 

ekvivalensek. 
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A továbbiakban azt vizsgáljuk milyen nagy méretű független ponthalmaz kereshető/garantálható egy adott 

gráfban. Nagy független ponthalmaz keresésére könnyen tervezhető egy egyszerű mohó algoritmus. 

26.1.2. Algoritmus. Input: Egy  egyszerű gráf    Output: Egy  független ponthalmaz 

Inicializálás: 

Legyen . 

//  egy független halmaz, amelyet az algoritmus során mohó 

// módon növelünk. 

. 

//  a túlélő csúcsok halmaza, amely vizsgálata ezek után 

// következik. 

Amíg Mohó növelés: Válasszunk ki egy tetszőleges  csúcsot -ból. // -szel növeljük -et 

 // Az  csúcs beválasztását a ''nem-szomszédai'' élik túl. 

26.1.3. Lemma. A mohó független ponthalmazt kereső algoritmus outputjának mérete legalább 

 

Bizonyítás. Minden mohó növelési lépésben  legfeljebb  csúccsal csökken. Az output mérete 

megegyezik a növelési lépések számával, amelyek során  a kezdeti  elemszámról -ra csökken. Azaz a 

növelési lépések száma legalább . 

Megjegyzés. A bizonyítás alapgondolata egyszerű, érdemes összefoglalni, Azt mondhatjuk, hogy minden 

növelési lépésnél -ból ''leharapunk'' egy darabot. A leharapott rész elemszámát felülről becsültük. Az 

algoritmus során egész -t ''megettük'', így a harapások számára egy alsó becslés adódott. 

A fenti algoritmusban semmit sem mondtunk a választott -ről. Egy természetes heurisztikával algoritmusunk 

javítható. Célunk minél nagyobb harapásszám elérése. Így -re egy logikus választás az a csúcs -ből, amely a 

legkisebb harapáshoz vezet, azaz amelynek legkevesebb szomszédja van -ben. (Egyszerű gráfok esetén egy 

minimális fokú csúcsot választunk -ból.) 

26.1.4. Algoritmus. 

Inializálás: 

Legyen . 

//  egy független ponthalmaz, amelyet az algoritmus során mohó 

// módon növelünk. 

. 

//  a túlélő csúcsok halmaza, amely vizsgálata ezek után 

// következik. 

Amíg Mohó növelés: Válasszunk ki egy olyan  csúcsot -ből, amelynek minimális számú szomszédja van 

-ben.  // -szel növeljük -et  // A beválasztott -szel együtt 

szomszédait is kiveszük a // túlélő csúcsok halmazából. 

A kis módosítás jelentős javításhoz vezet. 

26.1.5. Tétel. A módosított mohó független halmazt kereső algoritmus outputjának mérete legalább 
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ahol  az átlagos fokszám, azaz . 

Bizonyítás. Legyen  egy tetszőleges egyszerű gráf és futassuk a módosított mohó algoritmust rajta. 

Legyen  az -edik növelési lépésnél -ből elhagyott csúcsok halmaza (az -edik harapás).  legyen az -edik 

növelési lépésnél kiválasztott csúcs. Ekkor . Nyilván , ahol  a növelési 

lépések száma, azaz az output mérete. Legyen  az az egyszerű gráf, ahol két pont akkor 

és csak akkor szomszédos, ha ugyanahhoz az -hez tartoznak. 

A bizonyítás ''lelke'' a következő észrevétel: minden  csúcsra , speciálisan 

. Valóban: Egy  csúcsban összefutó éleket két csoportba sorolhatunk: 

-be, illetve -be vezető élek. Ezek száma legyen , illetve . 

Tudva, hogy , illetve 

 

Természetesen  az algoritmusunk -n történő futása alatt alakul ki, speciálisan függ -től. Tetszőleges -t 

feltételezve -ről csak egy struktúrális ismeretünk van:  komponense van, mindegyik teljes. Ezen ismeret 

alapján csak  pontszáma és  függvényében adhatunk egy alsó becslést az élszámára. 

Legyen . Ekkor 

 

ahol az  darab  összege . A Jensen-egyenlőtlenség alapján (  konvex függvény) ez akkor 

lesz minimális, ha mindegyik  átlagos nagyságú. Azaz 

 

Így 

 

ahol  az algoritmusunk által kiszámolt független halmaz mérete. A bizonyítandó egyenlőtlenség egyszerű 

rendezéssel kapható. 

A tétel bizonyításában szereplő ötletek egy kicsit hatékonyabban is alkalmazhatók. A Jensen-egyenlőtlenség 

éles, de optimalitását olyan  értékek adják, amik nem szükségszerűen természetes számok. Így élessége nem 

szükségszerű esetünkben. 

Tegyük fel, hogy algoritmusunk nem választ ki  csúcsot (az -edik vagy korábbi csúcs kiválasztása után 

kimeríti a gráfot). Ekkor is definiálható  csupán elképzelhető, hogy a halmazsorozat néhány utolsó 

eleme üres,  elemű. A bizonyításban meghatároztunk egy alsó becslést az élszámára. Ügyesebben dolgozva a 

pontos minimum is adódik. Jelöljük ezt minimumot -el. 

Az új észrevéteünk: Ha  élszáma kisebb mint , akkor algoritmusunk garantáltan legalább  pontot 

kiválaszt. 

Definíció. Egy halmaz  osztályra történő osztályozására azt mondjuk, hogy osztályai majdnem ugyanakkorák 

vagy az osztályozás kiegyensúlyozott, ha a következő ekvivalens állítások egyike/mindegyike teljesül 

    (i) Minden  osztályra . 

    (ii) Bármely két,  és , osztályra . 
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    (iii)  darab  méretű és  darab  méretű osztály van. 

Definíció.   (  pontú,  részes) Turán-gráf csúcshalmaza , amelyre  és a csúcshalmazt  diszjunkt 

osztály adja ki: , ahol az osztályok ''majdnem'' ugyanakkorák. 

A Turán-gráf (amely egyszerű gráf) éleit a következőben írjuk le:  és  akkor és csak akkor szomszédosak, ha 

különböző osztályokba esnek. 

26.1.6. Lemma. 

 

Bizonyítás. (Vázlat) Tegyük fel, hogy egy  gráf koponenseinek csúcs-osztályozása nem kiegyenesúlyozott. 

Ekkor található két osztály, amelyek méretének különbsége legalább kettő. Változtassuk meg -t: A fenti két 

osztály közül a kisebbet növeljük meg egy csúccsal a nagyobb osztályból. A többi osztályt hagyjuk meg. Így 

egy módosított  gráfhoz jutunk. Egyszerű ellenőrizni, hogy a módosítás csökkenti az élszámot. 

Észrevételünk átfogalmazása ezekután: 

26.1.7. Tétel. Ha az  pontú  gráfra , akkor a módosított mohó algoritmus legalább  

pontot kiválaszt. Speciálisan . 

Azaz 

26.1.8. Tétel. Ha az  pontú  gráfra , akkor . 

Komplementárisan fogalmazva: 

26.1.9. Tétel (Turán Pál). Ha  pontú egyszerű gráf és nem tartalmaz  elemű klikket, akkor 

 

Illetve 

26.1.10. Tétel (Turán Pál). Legyen  pontú egyszerű gráf. Ha 

 

akkor tartalmaz  elemű klikket. 

A tétel algoritmikus változata is igaz. A klikk keresésre megfogalmazott módosított mohó algoritmus egy  

pontú egyszerű gráf inputon  esetén garantáltan talál egy  elemű klikket. 

Példa. A független halmaz keresésére vonatkozó algoritmus könnyen átfogalmazható klikk kereső algoritmusra. 

Erre a következő animáció ad példát. Az algoritmus  elemű klikk mellett (melléktermékként) egy teljes -

részes gráfot, is kiszámol, ami fokszámban majorálja az inputot. Ezzel a Turán-tételt is bizonyítja. 

 Animáció a mohó klikk kereső algoritmusra  

Észrevétel. A Turán-tétel éles:  Turán-gráf nem tartalmaz  elemű klikket (ami olyan csúcshalmaz, 

amelynek bármely két eleme összekötött). Valóban, ha egy ponthalmaz mérete eggyel nagyobb, mint az osztályok 

száma, akkor a skatulya-elv miatt szükséges, hogy egy osztályból egynél több elemet vegyünk ki. A Turán-gráf 

definíciója viszont azt mondja, hogy ez a két elem nem összekötött, a kivett csúcshalmaz nem lehet klikk. 

A  elemű klikk hiánya egy kissé általánosabb észrevételből is adódik. 

Észrevétel.   összes részgráfja  színezhető (a gráfot úgy definiáltuk, hogy a  darab osztály felfogható  

színosztálynak). Azaz  nem tartalmaz  részgráfot, ha  (azaz  nem -színezhető). 

2. Extremális gráfelmélet 

animation/animated-turan.pdf
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A Turán-tétel egy speciális esete, amikor gráfunkban nincs  pontú klikk. Ekkor a tétel azt mondja ki, hogy nem 

lehet -nál több élünk. A feltételünket úgy is megfogalmazhatjuk, hogy gráfunk nem tartalmazza a 

tetraéder gráfját részgráfként (minden testnek van egy egyszerű gráfja, ahol a test csúcsai a gráf csúcsai, élei 

pedig a gráf éleinek felelnek meg). Turán tétele bizonyítása után a következő kérdést tette fel: 

Mi van más szabályos testekkel? Például hány éle lehet egy gráfnak, ha nincs benne oktaéder, vagy ha nincs 

benne kocka, vagy ha nincs benne dodekaéder? 

Definíció. 

 

-re úgy hivatkozunk, hogy tiltott részgráf.  a csúcsméret. A továbbiakhoz hasznos, ha bevezetjük a következő 

jelölést: Az  pontú egyszerű gráfok osztályát jelölje . Tehát  jelentése  egy  pontú egyszerű gráf. 

Újból átfogalmazzuk Turán tételét: . 

Az  függvény vizsgálatával kapcsolatos problémákat Turán-típusú kérdéseknek nevezzük. Ez az 

extremális gráfelmélet első kérdésköre. Az extremális gráfelméletben bizonyos feltételeknek eleget tevő gráfok 

közt nézzük meg, hogy bizonyos gráfparaméter milyen határok között változik. Azaz a paraméter milyen 

extremális értékeket vehet fel. 

Megjegyezzük, hogy Turán Pál kérdése a kocka gráfjára mind a mai napig megoldatlan kérdés. 

Azt is megjegyezzük, hogy a háromszög tiltásának esete már a huszadik század elején Mantel egy munkájában 

megoldott volt. A kérdéskör elméletté fejlődése azonban Turán Pál eredményeinek és kérdéseinek köszönhető. 

Közeli munkatársa, Erdős Pál különösen sokat tett az extremális gráfelmélet és általában az extremális 

kombinatorika fejlődéséhez. 

3. Extremális gráfelméleti eredmények 

A továbbiakban feltesszük, hogy a  tiltott gráfban nincsenek izolált csúcsok: Az izolált csúcsok 

hozzáadása/elvétele csak ott játszik szerepet, ahol  mérete meghaladja -et. 

Észrevétel. Legyen  a két pontot és egyetlen élt tartalmazó gráf. Ekkor . 

Ha egy élt tiltunk, akkor nyilván a maximális élszám nulla lesz. 

Észrevétel. Legyen  a három pontot és két élt tartalmazó gráf. Ekkor . 

Ha két összefutó élt tiltunk, akkor minden csúcs foka  vagy . Azaz a fokok összege legfeljebb . Az élszám 

legfeljebb . Mivel az élszám mindig egy természetes szám, ezért felső becslésünk igazából . 

A másik irányú egyenlőtlenség bizonyításához konstruálnunk kell egy  részgráfot nem tartalmazó gráfot: Ez 

egy teljes párosítás  vagy  csúcson (  paritásától függően). Ennek élszáma . 

Észrevétel. Legyen  a négy pontot és két nem összefutó élt tartalmazó gráf (azaz egy két élű párosítás). Ekkor 

, ha . 

Ennek ellenőrzése az érdeklődő hallgatók számára egy egyszerű feladat. 

26.3.1. Következmény. Ha  olyan, hogy , akkor elég nagy  esetén . 

A továbbiakban legalább két élű tiltott részgráfokkal foglalkozunk. A körmentes tiltott gráfok esete egyszerű. 

26.3.2. Tétel. Legyen  erdő (azaz körmentes gráf; azaz olyan gráf, amelynek a komponensei fák). Legyen -

nek legalább két éle. Ekkor , ahol . Azaz  nagyságrendje 

lineáris. 

A tételben szereplő alsó becslés már ismert, hiszen tiltott részgráfunknak legalább két éle van. Mielőtt a tétel 

nehezebb részét igazolnánk felidézünk két fogalmat és belátunk egy lemmát. 
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Jelölés. Legyen  egy gráf. Ekkor  a  gráf átlagos foka,  a  gráf minimális foka. 

26.3.3. Lemma.   esetén létezik olyan  részgráf ( ), amelyre  teljesül. 

Megjegyzés. Nyilván a feszített részgráfok közt kell keresgélnünk. 

Bizonyítás. Egy algoritmus leírásával kezdjük a bizonyítást. 

26.3.4. Algoritmus. Input:  egyszerű gráf. Output:  feszített részgráf, amely minden foka legalább . 

 

//  az aktuális gráf, kezdetben . 

Amíg találunk -t,úgy, hogy . 

// Ha egy csúcs foka túl kicsi, akkor nem lehet az outputban. 

A lemma ekvivalens azzal, hogy az algoritmus nem ''üríti ki'' -t. Indirekten érvelünk. Tegyük fel, hogy a fenti 

algoritmus az összes csúcsot eltörli. Ekkor az algoritmus ad egy kiürítési sorrendet -re, jelöljük ezt -vel: 

, azaz  az -ediknek elhagyott csúcs . 

Tudjuk: -nek kevesebb, mint  szomszédja volt a  gráfban. Utána a -nek a  elhagyása után kevesebb, 

mint  szomszédja volt. Bevezetünk ehhez egy jelölést:  a  csúcs nagyobb indexű szomszédainak 

száma. Általában igaz, hogy , azaz a kiürítési sorrendre vonatkozólag minden csúcs ''hátrafoka'' 

kevesebb mint . 

Észrevétel: , azaz a hátrafokok összege pontosan kiadja az élszámot. Ez az összeg a kiürítési 

sorozat esetén határozottan kisebb, mint . Viszont az élek száma pontosan . Ez ellentmondás, ami a lemmát 

bizonyítja. 

Ezek után már egyszerű a bizonyítás vége. 

Bizonyítás. (A tételé.) Továbbra is azt akarjuk bebizonyítani, hogy az extremális érték . Pontosan 

megadjuk -t: Legyen  egy tetszőleges erdő. Legyen , amelyre  (azaz -ben az 

átlag fok: ). Ekkor  biztos tartalmaz -vel izomorf részgráfot. A lemma alapján -

ben van olyan  részgráf, amelyre .  példányát már -ben megtaláljuk. 

Valóban. -t építsük fel egy üres gráfból ághajtások alkalmazásával. Ez könnyen megtehető: annyi ponttal 

indulunk ahány komponense van -nek, mondjuk .  legyen a  pontú üres gráf. Mindegyik komponens egy fa, 

ami egyetlen csúcsból ághajtásokkal felépíthető. A komponensek egyenkénti felépítésével egy  

gráfsorozatot kapunk, amelyben -nek  éle van, továbbá . Indukcióval igazoljuk, hogy mindegyik  

megtalálható -ben. 
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Ha -t megtaláltuk, akkor mohó módon ezt a részgráfot terjesztjük ki egy -gyel izomorf részgráffá. Legyen 

 az a csúcs, amiből induló ághajtás adja -et.  minden olyan szomszédja, ami nem reprezentál eddigi 

csúcsot (és az ehhez vezető él) megteszi az indukciós lépést. Ilyen szomszéd viszont könnyen található, hiszen 

legalább  szomszéd van, míg  csúcsait kevesebb mint  csúcs reprezentálja. 

A fáknál jóval bonyolultabb gráfokra is tudunk valamit. 

Észrevétel. Ha  olyan, hogy  akkor  

A fenti észrevételnél jóval mélyebb az alábbi tétel. 

26.3.5. Tétel (Erdős─Stone, Erdős─Simonovits). Ha  olyan, hogy , akkor 

. 

Ugyanez a tétel részletesebben: 

26.3.6. Tétel (Erdős─Stone, Erdős─Simonovits). 

    (i) Legyen  olyan, hogy  (azaz  ─ a -hez tartozó Turán-gráf osztályszáma ─ legalább 

). Ekkor  (azaz a  tag egy maradéktag). 

    (ii) Legyen  olyan, hogy . Ekkor  (a korábbi maradéktag főtaggá vált). 

A fentiek alapján azonosítani tudjuk az érdekes eseteket: Ha  páros, kört tartalmaz, akkor a fentiek nem sokat 

mondanak. Minden más esetben  nagyságrendje kiolvasható az ismertetett eredményekből. 

Az érdekes esetben nagyon kevés pontos eredmény ismert. Ha a tiltott részgráf , ,  vagy , , 

akkor  nagyságrendje ismert. , , , , , , , továbbá a kocka esete nem ismert. 

Csak egy eredményt emelünk ki. Amihez előkészületek szükségesek. 

Legyen  egy véges test. (Gondolhatunk -re, ahol  egy prím. Azaz  a  halmaz a modulo 

 aritmetikával.) 

A valós projektív sík koordináta geometriája a valós számokon alapul. Ahogy az Euklideszi sík koordináta 

geometriája is a valós számok aritmetikáján alapulva egy geometriai struktúrát hoz létre. A konstrukciók véges 

tesetekre is végrehajthatók. Így kapjuk a  projektív síkot (a -es a dimenzióra utal), amely koordináta 

geometriája az  testen alapul. (  a projektív geometria két szavának kezdőbetűiből ered.) Ebben a geometriai 

struktúrában a pontok, egyenesek száma véges. A véges projektív geometriák alappéldáját az alábbiakban írjuk 

le. 

Definíció.  . Ezen a halmazon definiálunk egy relációt:  akkor és 

csak akkor, ha található olyan nem-nulla , hogy . Ez egy ekvivalenciareláció.  

egy egyelemű ekvivalenciaosztályt alkot. Minden más ekvivalenciaosztály  elemű. Ezen 

ekvivalenciaosztályok halmaza alkotja a geometriánk  ponthalmazát. Azaz , ennek elemeit 

-vel, vagy -vel szokás jelölni. Mi az első jelölést használjuk. Az egyenesek  halmazát ugyanezen 

ekvivalenciaosztályokkal azonosítjuk.  az  vektor ekvivalenciaosztályának neve, ha egyenest 

reprezentál.  és  akkor és csak akkor illeszkedik, ha . 

Az így kapott geometriai struktúra minden illeszkedési tulajdonságot teljesít, amit a valós projektív síkon 

megszoktunk (például bármely két különböző egyenes pontosan egy pontban metszi egymást). Ezek ellenőrzése 

az  feletti lineáris algebra ismerősei számára egyszerű gyakorlatok. 

Megjegyzés. A fentiekben egy algebrai struktúrából konstruáltunk egy geometriait, amely szép geometrai 

tulajdonságokkal rendelkezik. A fordított logika is természetes. Elvárjuk a szép geometriai tulajdonságokat 

(axiómák) és keresünk ezt teljesítő modelleket. Esetünkben (az axiómák leírását itt nem részletezzük) ezek a 

véges projektív síkok.  csak egy modell (igazábol egy modell-sorozat) a sok lehetőség közül. 

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy -ben  Az is 

könnyen számolható, hogy minden egyenesre  pont illeszkedik. 



 Extremális gráfelmélet  

 117  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Konstrukció (Sok élt tartalmazó gráf  nélkül). Legyen  egy prímszám. Definiálunk egy  egyszerű 

gráfot. 

 csúcsait  pontjai alkotják. Két csúcs,  és  akkor és csak akkor szomszédos ha 

. (Azaz az egyik csúcs koordinátáit pontként, a másikét egyenesként olvasva illeszkedő 

párt kapunk.) 

Példa. A következő ábrán a  és  esetből adódó két gráfot láthatjuk. 
 

 

Észrevétel. 

    (i) -ben nincs négy hosszú kör. Valóban, ha ilyen lenne, akkor felvátva pontnak, egyenesnek értelmezve a 

négy hosszú kör csúcsait két olyan egyenest kapnánk, ami két különböző pontban metszenék egymást. Ez pedig 

nem lehetséges. 

    (ii) . 

    (iii) Az  csúcs szomszédai az  egyenesre illeszkedő -től különböző pontok. Azaz, ha a 

 pont nem illeszkedik  egyenesre, akkor  szomszédja van, különben  szomszédja van. Azon  pontok, 

amelyek illeszkednek a  egyenesre olyanok, hogy koordinátáik teljesítik az  egyenletet 

(modulo  aritmetikában dolgozunk!). Ez az egyenlet geometriailag egy kúpszeletet ír le. Ismert, hogy 

pontjainak száma . Azaz  darab csúcs foka  és így  csúcs foka . 

    (iv) , azaz . 

Az észrevételből az élek pontszámtól való függésének nagyságrendjét emeljük ki: . Ez az extremális 

élszám helyes nagyságrendje. 

26.3.7. Tétel. 
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27. fejezet - Extremális gráfelmélet 

27.1. Kérdés. Definiálja az 

 

függvényt. 

27.2. Kérdés. Definiálja az -részes gráfokat, a teljes -részes gráfokat és a Turán-gráfokat. 

Miért külölegesek a Turán-gráfok az -részes gráfok között? 

 

27.3. Feladat. Egy  tagú társaságban -nél több kézfogás történt. Tudjuk, hogy senki sem fogott többször 

kezet, mint András. Bizonyítsuk be, hogy azok között, akikkel András kezet fogott, van két olyan ember, akik 

egymással is kezet fogtak. 

27.4. Feladat. Igazoljuk, hogy egy  pontú,  élű gráfban legalább 

 

háromszög van. 

27.5. Feladat. Egy -es mátrix elemei -k és -esek. Tudjuk, hogy nincs a mátrixban három darab -es, 

amelyek a következő konfigurációt alkotják: , azaz a három -es két sorba és két oszlopba esik, és az első 

sorban, illetve az első oszlopban két -es szerepel; azt azonban nem tesszük fel, hogy ezek közvetlenül egymás 

utáni sorok vagy oszlopok. 

Hány -es lehet legfeljebb a mátrixunkban? 

27.6. Feladat. Oldjuk meg a fenti feladatot az ott szereplő konfigurációt a következő kizárt konfigurációval 

helyettesítve: 

    a) , 

    b) , 

    c) , 

    d)  . 

27.7. Feladat. Legyen  egy  elemű halmaz ( ).  elemeit betűknek nevezzük. A betűk egy sorozatát 

(lehetséges ismétlődésekkel) szavaknak nevezzük. Egy  szóról tudjuk, hogy bármely két egymás 

utáni betűje különböző. 

    a) Ezen kívül nincsenek olyan  indexek, hogy  legyen. Mi az  szó maximális 

hossza? 

    b) Mit mondhatunk  hosszáról ( -ről), ha nem léteznek olyan  indexek, hogy 

? 
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    c) Mit mondhatunk  hosszáról ( -ről), ha nem léteznek olyan  indexek, hogy 

? 

27.8. Feladat. Legyen  adott valós szám. Tetszőleges pozitív -hoz található  pozitív konstans, hogy 

tetszőleges  gráfra, amely átlag foka , legyen olyan  részgráf, amelyben a minimális fokszám legalább 

 és . 

27.9. Feladat.   Igazoljuk Erdős─Stone-tételt. 
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28. fejezet - Gráfok sajátértékei 

1. Alapfogalmak 

Definíció. Egy  egyszerű gráf sajátértékei az  szomszédsági mátrixának sajátértékei. 

A szomszédsági mátrix egy  típusú mátrix, azaz sorai és oszlopai is a csúcsokkal vannak 

azonosítva. A felmerülő vektorokra is a komponensek és csúcsok azonosítottak, azaz felfoghatók mint a 

csúcshalmazon értelmezett függvények.  lerajzolása segítségével ábrázolhatunk is egy vektort: a  csúcsnak 

megfelelő komponens helyén álló számot a  csúcsot reprezentáló ''karika'' mellé írjuk. Egy  esetén az 

 vektort úgy kapjuk, hogy minden csúcshoz a szomszédaihoz  által hozzárendelt értékeket összegezzük. 

A  nem-nullvektor akkor lesz sajátvektor, ha ezen operáció során minden komponens ugyanazzal a  számmal 

szorzódik.  a  sajátvektorhoz tartozó sajátérték. 

A fenti leírás úgy írja le egy gráf egy sajátértékét, hogy kikerüli a lineáris algebrai tanulmányainkra való 

hivatkozást. Persze az algebrai eredmények számunkra is nagyon hasznosak lesznek. A következő tételben 

összefoglaljuk a számunkra legfontosabb eredményeket. 

28.1.1. Tétel. Legyen  egy egyszerű gráf ( ). Ekkor 

    (i)  darab (multiplicitással számolt) sajátértéke valós. 

    (ii)  sajátértékei a  intervallumba esnek. 

    (iii) Ha  összefüggő, akkor a maximális sajátérték egyszeres és hozzá választható pozitív komponensű 

sajátvektor. 

    (iv)  akkor és csak akkor sajátérték, ha  reguláris (azaz -reguláris). -reguláris gráf esetén a  

sajátérték multiplicitása a komponensek számával azonos. 

    (v)  akkor és csak akkor sajátérték, ha  reguláris (azaz -reguláris) páros gráf. -reguláris 

páros gráf esetén a  sajátérték multiplicitása a komponensek számával azonos. 

Bizonyítás. (i)  szimmetrikus mátrix, így jól ismert, hogy sajátértékei valósak. 

(ii) Legyen  egy sajátvektor. Legyen  a legnagyobb abszolútértékű komponense, amiről feltehető, hogy 

. Nézzük meg az  komponenst. Ez legfeljebb  darab legfeljebb  abszolútértékű 

számösszege, azaz az eredmény legfeljebb -szerese és legalább -szerese -nek. 

(iii) Ez a nehéz része a tételnek. Az állítás a Frobenius─Perron-elmélet alaptételéből adódik. Itt nem 

bizonyítjuk. 

(iv) A fenti gondolatmenet azt is adja, hogy ha  sajátérték, akkor a fent választott  csúcsnak  

szomszédja van és  mindegyiken -et vesz fel értékül. Ha  összefüggő, akkor ebből adódik, hogy 

mindegyik csúcsnak  a foka és a sajátvektor mindegyik komponense ugyanaz (az  vektor 

többszöröse). Továbbgondolva azt kapjuk, hogy a  sajátértékhez általában -nek  regulárisnak kell 

lenni, a megfelelő sajátvektoroknak komponensenként konstanst kell felvenni. Így a  sajátértékhez tartozó 

sajátvektorok alterének dimenziója a komponensek száma (a  sajátértékhez tartozó sajátvektorok alterének 

egy bázisát kapjuk, ha minden komponensre vesszük azt a vektort, ami a komponens csúcsaihoz -et, az összes 

többi csúcshoz -t rendel). 

(v) hasonlóan elemi módon belátható, ezt az olvasóra bízzuk. 

Jelölés. Legyen  egy gráf.  sajátértékeinek rendezett sorozata 

 

Ha  összefüggő, akkor 
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Ha  összefüggő és -reguláris, akkor 

 

Példa. Legyen , az  pontú teljes gráf. Ekkor a sajátértékek , , , . -hez 

tartozó egyik sajátvektor a  vektor. -hez tartozó sajátvektorok altere azon vektorokat 

tartalmazza, amelyek komponenseinek összege . 

Példa. Legyen , az  pontú körgráf. A legegyszerűbb megadni a sajátvektorokat. Ennek legegyszerűbb 

megadása komplex számokon kereztül történik. Legyen  az  egyenlet -edik megoldása (az -edik 

egységgyök, ). A  sajátvektor legyen az a vektor, ami az  csúcshoz -t 

rendel. Azaz a csúcsokhoz egy záródó geometriai sorozatot rendelünk (itt hasznos a komplex számok 

használata). Nyilván a  sajátvektorhoz tartozó sajátérték . 

Példa. Legyen  az  pontú (és így  élű) csillag. Legyen  a középpontja (amely az összes többi csúccsal 

összeskötött). Ekkor azon vektorok, amelyek -hez -t, a többi (  darab) csúcshoz pedig  összegű számokat 

rendelnek sajátvektorok egy  dimenziós alterét alkotját -nek. Ezen sajátvektorok mindegyikéhez a  

sajátérték tartozik. Egy további sajátvektor az, ami -hez -et rendel, minden más csúcshoz -et. A 

megfelelő sajátérték . Ha az utóbbi vektorban az -eseket -re cseréljük szintén sajátvektort kapunk, a 

 sajátértékhez tartozót. tehát a sajátértekek:  (a  multiplicitása ). 

Megjegyzés. Ez utóbbi példa volt az első nem reguláris példa. Itt  és  különbözik. Látható, hogy a 

különbség lényeges, a nagyságrendekben is jelentkezik. 

Lássuk az első eredményt, ami gráfok sajátértékevel kapcsolatos. 

28.1.2. Lemma. Legyen  egy összefüggő gráf. Legyen  a maximális sajátérték. Legyen  a maximális 

sajátértékhez tartozó pozitív komponensű sajátvektor. Legyen  a csúcsok azon sorrendje, ahol a  vektor 

komponensei csökkenőek. Ekkor minden  csúcsra . 

Bizonyítás.  a  vektor  szomszédaihoz tartozó komponenseinek összege. Ebben az összegben 

 darab tag értéke legalább , a többi tag pozitív. Ebből az állítás adódik. 

28.1.3. Következmény (Hoffman-tétel). Egy  egyszerű gráfra . 

A becslés a szinte triviális  becslés egy fontos élesítése. 

 

A sajátértékek egy másik alkalmazása a Moore-gráfokkal kapcsolatos. 

28.1.4. Lemma. Az alábbiakban egyszerű gráfok három tulajdonságát soroljuk fel. 

    (i)  minden foka legalább , girth-e legalább , 

    (ii)  minden foka legfeljebb , átmérője legfeljebb , 

    (iii)  pontjainak száma . 

Ekkor a fenti három tulajdonság közül bármelyik kettő magával hozza a harmadik tulajdonságot. 

Bizonyítás. Ha egy egyszerű gráfban minden fok legalább , akkor egy  csúcs szomszédai legalább -en 

vannak. Másodszomszédai (kettő távolságra lévő pontok) száma már változatos lehet. Ha azonban a girth 

legalább , akkor a szomszédok új szomszédai legalább  darab diszjunkt, legalább  elemű csúcshalmazt 

adnak. Így a másodszomszédok száma legalább . Ha a girth legalább , akkor a legfeljebb  

távolságra lévő csúcsok száma, így az összes csúcs száma hasonlóan becsülhető. Kapjuk, hogy 

. 

Ha egy egyszerű gráfban minden fok legfeljebb , akkor egy  csúcs szomszédai legfeljebb -en vannak. 

Másodszomszédai (kettő távolságra lévő pontok) száma legfeljebb . Hasonlóan becsülhető a legfeljebb 
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 távolságra lévő csúcsok száma, így ha az átmérő , akkor az összes csúcs száma. Kapjuk, hogy 

. 

Ha (i) és (ii) is tudott, akkor mindkét becslés ismert és együtt (iii)-t kapjuk. 

Ha (iii) mellett (i) vagy (ii) ismert, akkor tudjuk, hogy a fenti becslések élesek. Ennek részletes analízise adja a 

három tulajdonság közül a hiányzót. 

Definíció. A  egyszerű -Moore-gráf, ha a fenti három tulajdonsága (azaz a fenti háromból bármelyik 

kettő) megvan, továbbá . 

Nyilvánvaló, hogy a  eset érdektelen, a  eset triviális. Az érdekes példak sora rövid. Erre később 

magyarázatot kapunk. 

Példa. A  hosszú körök  paraméterrel -Moore-gráfok. 

Példa. A Petersen-gráf -Moore-gráf. 

28.1.5. Tétel. A -Moore-gráfok csak  esetén létezhetnek. 

Bizonyítás. Legyen  egy -reguláris Moore-gráf, szomszédsági mátrixát jelölje . (  egy  méretű 

mátrix, ahol .) 

Két összekötött csúcsnak nincs közös szomszédja (a girth , azaz nincs háromszög gráfunkban). Két nem 

összekötött csúcsnak van közös szomszédja (az átmérő ), de csak egyetlen egy (a girth , azaz nincs négy 

hosszú körünk). Ezek a feltételek a szomszédsági mátrix segítségével az 

 

feltétellel írható le, ahol  a csupa -et tartalmazó mátrix, míg  az egységmátrix (minden mátrixunk mérete 

). 

Legyen  egy sajátvektor, a  sajátértékkel.  (  multiplicitású sajátvektor) esetén  lehet a csupa -et 

tartalmazó vektor. Tegyük fel, hogy . Ekkor  merőleges a csupa -est tartalmazó vektorra. A felírt mátrix 

egyenlőséget szorozzuk meg -vel: , , azaz 

, . A  egy nem-nullvektor, így 

 

Ebből  kifejezhető, kétféle értéket vehet fel: . 

A három lehetséges sajátérték multiplicitással: , multiplicitása ; , multiplicitása ; 

, multiplicitása . Tudjuk, hogy az  darab (multiplicitásokkal számolva) sajátértékek összege 

az  mátrix nyoma, azaz . Szükséges megállapításainak a továbbaikban szétágaznak. 

1. eset:  (és így  is) irracionális. Ekkor a sajátértékek összege csak úgy lehet /racionális, ha . 

Ekkor . Tudva, hogy  a /  paraméterek egy másodfokú egyenletnek tesznek eleget. 

Ebből  ( ). 

2. eset:  (és így  is) racionális. Ekkor  (páratlan) négyzetszám,  Ekkor 

, . A multiplicitások kiszámolhatók a  és  

összefüggésből. Egy kis technikai számolás után a 

 

összefüggéshez jutunk. Azaz  egész. Mivel  egynél nagyobb, így értéke  vagy . A három 

lehetőség  lehetőségeknek felel meg. Így kapjuk a tétel bizonyítását. 
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A  paraméter érték realizálható az -hosszú körrel, a  érték a Petersen-gráffal. Könnyen belátható, 

hogy más ilyen paraméterű gráf nincs is. A  értékhez is tartozik gráf (egyetlen) az úgy nevezett 

Hoffman─Singleton-gráf (1. ábra). 
 

 A Hoffman─Singleton-gráf/az egyetlen (7,2)-

Moore gráf és néhány ''szelete'' (Forrás: Wikipedia) 

Ennek tárgyalása túl megy előadásunk keretein. A  eset realizálhatósága mind mai napig megoldatlan 

probléma. 

 

Egy utolsó alkalmazás az úgy nevezett ''barátság tétel''. 

28.1.6. Tétel (Barátság tétel). Legyen  egy gráf, amelyben bármely két pontnak pontosan egy közös 

szomszédja van. Ekkor  független háromszögekből nyerhető egy pont menti összeragasztással. 

Megjegyzés. A tételben leírt gráfokat szélmalom gráfoknak nevezik. 

Bizonyítás. Először belátjuk, ha gráfunkban  és  két különböző nem összekötött csúcs, akkor fokuk azonos. 

Tudjuk, hogy  és  csúcsoknak pont egy közös szomszéduk (legyen ez ) van.  és  egyetlen közös 

szomszédja legyen . míg  és  egyetlen közös szomszédja legyen . Legyen  az  pont -tól és -től 

különböző szomszédainak halmaza. Legyen  az  csúcs -tól és -tól különböző szomszédainak halmaza. 
 

 

 által feszített gráfban minden -nek pontosan egy szomszédja van -ban (  és  egyetlen közös 

szomszédja). Illetve fordítva -nek pontosan egy szomszédja van -ben (  és  egyetlen közös 

szomszédja). Az  és  közötti élek egy bijekciót létesítenek  és  között, azaz . Ebből 

 adódik. 

Ezek után két esetünk van: 

1. eset: A nem összekötöttség nem összefüggő gráfot definiál. Ekkor a csúcsok halmazának alkalmas  kettő 

nem-üres halmazba való osztályozására az összes  csúcs szomszédos az összes  csúccsal. Ha 
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, akkor bámely két  csúcsnak több mint egy közös szomszédja van (  összes eleme) Így 

valamelyik osztály egy elemű. Mondjuk . Ekkor  minden más csúccsal szomszédos. Könnyű látni, 

hogy  egy  középpontú szélmalom. 

2. eset: A nem összekötöttség összefüggő gráfot definiál. Ekkor  reguláris. Legyen  a közös fokszám. Ekkor 

 

Ahogy az előző tételnél itt is legyen  egy sajátvektor  sajátértékkel. Ha , akkor -t válasszuk a csupa  

komponensű  vektornak. Az  multiplicitású  sajátértéktől különböző  esetén  merőleges -re. Így 

egyenlőségünket -vel szorozva a következő -ra vonatkozó egyenlőséghez jutunk: 

 

A -n túli két sajátérték multiplicitása legyen  ( -é) és  ( -é). A korábbi tétel bizonyításának 

mintájára adódik, hogy kevés alkalmas  létezik. Esetünkben csak  az egyetlen lehetőség. Ekkor gráfunk 

egyetlen háromszög. A részletek kidolgozása az olvasóra marad. 

 

A barátság tétel szoros kapcsolatban van erősen reguláris gráfokkal. 

Definíció. Egy gráf erősen reguláris, ha reguláris (  a közös fok), továbbá bármely összekötött csúcspárnak 

ugyanannyi közös szomszédja van ( ) és bármely két nem összeskötött csúcspárnak ugyanannyi közös 

szomsédja van ( ). 

Megjegyezzük, hogy egy gráf akkor és csak akkor erósen reguláris, ha komplementere is az. 

A barátság tétel lényeges része azt mondja ki  paraméterekkel egyetlen erősen reguláris gráf van (az 

egy pontú triviális példán túl) a három pontú teljes gráf. Egy másik példa erősen reguláris gráfokra a -

Moore-gráfok. Láttuk, hogy ezek is igen sporadikus példákat adnak. Erősen reguláris gráfokra példák 

konstruálása, karakterizációk bizonyítása ma is komoly kihívást jelentenek a kutatóknak. 

Végül néhány klasszikus erősen reguláris gráfot írunk le. A  paraméterek kiszámolása (az erósen 

regularitás definíciójának ellenőrzése) az olvasóra marad. 

Példa.   az  pontú teljes gráf élgráfja. (Az élgráf csúcsait az élek adják, köztük a szomszédság a `közös 

végponttal redelkezik' reláció.) Természetesen  komplementere is erősen reguláris. Speciálisan  

komplementere, a Petersen-gráf is. 

Példa. Legyen  a  elemű  test feletti projektív tér.  egyeneseit egy gráf csúcsainak véve, a 

szomszédságot a `metsző'relációnak definiálva egy erősen reguláris gráfot kapunk. 

Példa. Legyen  egy  alakú prím.  Paley-gráf csúcshalmaza . Két  csúcs akkor és csak akkor 

szomszédos, ha  kvadratikus maradék. 
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29. fejezet - Gráfok sajátértékei 

29.1. Kérdés. Ismételje át lineáris algebrai tanulmányai során mit tanult gráfok sajátértékeiről. 

 

A feladatsorban mindig feltesszük, hogy  EGYSZERŰ GRÁF.  a csúcsok számát jelöli, . 

Definíció. A  gráf szomszédsági mátrixa egy  típusú mátrix.  pozíciójában  áll, ha  és  

összekötött,  ál, ha  és  között nem halad él. A szomszédsági mátrixot -vel jelöljük. 

29.2. Feladat. Ellenőrizzük, hogy  egy szimmetrikus  mátrix -kal a főátlón. 

Igazoljuk, hogy minden szimmetrikus  mátrix -kal a főátlón egy alkalmas gráf szomszédsági mátrixa. 

Definíció. Egy gráf sajátértékei/sajátvektorai az  mátrix sajátértékei/sajátvektorai. 

Megjegyzés.  . Azaz  értelmezéséhez -nek kell teljesülni. Egy  vektorra úgy is 

tekinthetünk mint a gráf lerajzolásában a csúcsok egy ''számozása''. Minden  csúcs mellé odaírhatjuk -t, 

az  vektor megfelelő koordinátáját.  is -beli vektor, azaz ez is tekinthető mint egy ''számozás''. Ennek 

a  csúcs mellé kerülő értéket (koordinátát) úgy számolhatjuk, ki hogy az  szomszédai mellett eredetleg álló 

számokat összeadjuk. (A szomszédoknál álló számok súlya , a nem szomszédoknál álló számok súlya . Ahogy 

az  elemei kódolják a szomszédságot.) Egy nem-nulla vektor/nem csupa  számozás a gráf sajátértéke, ha a 

fenti operációt alkalmazva rá minden csúcsnál egy uniform  szorozodást tapasztalunk. A megfelelő  szám a 

sajátvektorhoz tartozó sajátérték. 

Így gráfok sajátvektorainak, sajátértékeinek tanulmányozását a gráfelmélet nyelvén is vizsgálhatjuk. 

29.3. Feladat. Határozzuk meg az alábbi gráfok sajátértékeit, sajátvektorait: 

    (i) , 

    (ii) , 

    (iii) , 

    (iv) , 

    (v) , 

    (vi) , 

    (vii) , 

    (viii) , 

ahol  az  pontú teljes gráf,  az  és  elemű színosztályokkal rendelkező teljes páros gráf,  az  

pontú csillag, azaz egy  középpont, amelyet  él köt össze a többi ponttal (más él nincs a csillagban), azaz 

.  a  teljes páros gráfot egészíti ki az  elemű színosztály csúcsainak teljes összekötésével 

egymás közt. 

Definíció. Legyen  egy végtelen gráf (  és -ről nincs feltéve, hogy véges).  lokálisan véges, ha minden 

csúcsra véges sok él illeszkedik. 

Megjegyzés. Legyen  egy végtelen gráf.  elemeire most is tekinthetünk úgy , mint a csúcsok számozása. 

Ha ráadásul  lokálisan véges, akkor  hatása ezeken a számozásokon minden határátmenet nélkül 

definiálható. Így a sajátvektorok, sajátértékek vizsgálhatók. 

29.4. Feladat. Legyen  egy mindkét irányban végtelen út. (Egy lehetséges formalizmus: ,  és  akkor és 

csak akkor szomszédos, ha .) 
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Adjunk meg minél több sajátvektort (és a hozzájuk tartozó sajátértékekkel). 

29.5. Feladat. Határozzuk meg az alábbi gráfok sajátvektorait és sajátértékeit: 

 

ahol  az  pontú kör. 

29.6. Feladat. Határozzuk meg az alábbi gráfok sajátvektorait és sajátértékeit: 

 

ahol  az  pontú út. 

Definíció. Egy  gráf karakterisztikus polinomja . 

29.7. Feladat. Vizsgáljuk a  polinomsorozatot. 

    (i) Írjunk le egy  polinomsorozatot definialó rekurziót. 

    (ii) Határozzuk meg a  polinom együtthatóit. 

29.8. Feladat. Határozzuk meg az alábbi gráfok sajátvektorait és sajátértékeit: 

 

ahol  az  dimenziós kockagráf. Azaz a csúcsok az  hosszú  sorozatok. Két sorozat akkor és csak akkor 

szomszédos, ha egyetlen pozícióban különböznek. 

29.9. Feladat. Legyen  a Petersen-gráf. Határozzuk meg a sajátvektorait és sajátértékeit. 

29.10. Feladat. Legyen  az  és  paraméterű Kneser-gráf. Ennek csúcsai  elemei, azaz az  elemű 

 halmaz  elemű részhalmazai. Két részhalmaz akkor és csak akkor szomszédos, ha diszjunkt. 

Határozzuk meg  sajátvektorait és sajátértékeit. 

29.11. Feladat. Legyen ,  és  rendre az oktaéder, dodekaéder és az ikozaéder gráfja. Határozzuk meg ezek 

sajátvektorait és sajátértékeit. 

29.12. Feladat. Legyen  egy  paraméterű véges projektív sík. Legyen  a sík pont-él illeszkedési gráfja. Ez 

egy páros gráf, amely egyik színosztálya a pontok, másik az egyenesek halmaza. Egy pont szomszédos egy 

egyenesel, ha illeszkedik rá. Határozzuk meg  sajátvektorait és sajátértékeit. 

29.13. Feladat. Legyen  a  reguláris végtelen fa. Határozzunk meg minél több sajátvektorát/sajátértékét. 

29.14. Feladat. Tegyük fel, hogy  és  sajátvektorait/sajátértékeit ismerjük. Határozzuk meg az alábbi gráfok 

sajátvektorait/sajátértékeit. 

    (i) , a  gráf komplementere, 

    (ii) , a  gráf élgráfja. Ennek csúcsai  élei. Két különböző él akkor és csak akkor szomszédos, ha van 

közös végpontjuk. 

    (iii) . 

    (iv) . 

29.15. Feladat. Jelölje , ,  rendre a  gráf minimális, maximális és átlag fokát. Legyen 

 

a  gráf spektruma. 
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    (o)  a  gráf legnagyobb abszolútértékű sajátértéke. 

    (i)  

 

    (ii)  akkor és csak akkor, ha  reguláris. 

    (iii)  akkor és csak akkor, ha  reguláris és páros. 

    (iv)  

 

    (v)  

 

    (vi) Ha  fa, akkor 

 

29.16. Feladat. 

    (i) Ha  páros, akkor  is sajátérték. 

    (ii) Ha  páros, akkor a spektrum (a számegyenes feletti  elemű multihalmaz) szimmetrikus az origóra. 

    (iii)  akkor és csak akkor páros, ha  is sajátérték. 

    (iv)  akkor és csak akkor páros, ha a spektrum szimmetrikus az origóra. 

29.17. Feladat. Legyen  egy  alapgráf élgráfja. 

    (i) Igazoljuk, hogy . 

    (ii) H , akkor . 

Definíció. Legyen  és , ahol . Az  és  sorozatok fésű-

tulajdonságúak, ha 

 

továbbá 

 

Speciálisan, ha , akkor 

 

29.18. Feladat. 

    (i) Legyen , azaz  a  gráf részgráfja (megkapható -ből csúcsok és élek elhagyásával). Ekkor 

 

    (ii) Legyen , azaz  a  gráf feszített részgráfja (megkapható -ből csúcsok elhagyásával). Ekkor  

és  spektruma fésű-tulajdonságú. 

  


