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Bevezetés 

Te jól tudod, a költő sose lódít: 

az igazat mondd, ne csak a valódit. 
—József Attila: Thomas Mann üdvözlése 

Mi az algebra?  Az algebra abból az igényből fejlődött ki, hogy a számításokat hatékonyan tudjuk elvégezni. 

Nem csak klasszikus egyenletek és egyenletrendszerek megoldásáról van szó: geometriai és fizikai problémák 

megoldásakor másféle mennyiségekkel, például komplex számokkal, vektorokkal, mátrixokkal, 

transzformációkkal, tenzorokkal, kvaterniókkal is végzünk műveleteket, amelyek közös tulajdonságait az 

algebrai struktúrák írják le. Ezek önálló vizsgálata számos váratlan alkalmazással szolgált a kombinatorikában, 

az algoritmuselméletben, sőt a kódelméletben is, ami például a mai megbízható elektronikus kommunikációt 

teszi lehetővé. A csoportok rendező elvet adnak a geometriai vizsgálatokhoz. Azt mondhatjuk, hogy az algebrai 

struktúrák a matematika több ágában is az alapvető nyelvezet részét alkotják. Az Olvasónak azt tanácsoljuk, 

hogy lapozzon bele most, és a könyv későbbi tanulmányozása során is többször a rövid 10. fejezetbe, ahol 

megkíséreltük leírni minél közérthetőbben, de mégis valódi példákra támaszkodva azt, hogy véleményünk 

szerint mi is az algebra. Ezek a példák és a mögöttük húzódó elvek remélhetőleg egyre világosabbá válnak majd 

az anyag elsajátítása során. 

Kiknek szól ez a könyv?  A magyar felsőoktatásban a kreditrendszer bevezetésével, a bolognai folyamat 

előrehaladtával a hallgatók szabadsága nagy mértékben megnövekedett. Ki-ki igényei szerinti mélységben 

hallgathat kurzusokat, ahol az anyag mennyisége, felépítése, és így az előadás tempója, részletessége is 

különböző lehet. Az egységes BSc matematika szak képzése során igen különböző képességű és felkészültségű 

hallgatók igényeit kell egyidejűleg kielégíteni. Előtérbe került az önálló, otthoni tanulás, továbbképzés 

lehetősége is. Ezért szükségét éreztük egy olyan tankönyv megalkotásának, amely ezekhez az igényekhez 

alkalmazkodik, mind a diák, mind a tanára számára. 

A tankönyv mindenkinek szól, aki középiskolai tanulmányai befejeztével be akar tekinteni az algebrába. 

Elsősorban a leendő matematikatanárok, matematikusok, a matematikát alkalmazó szakemberek igényeit 

tartottuk szem előtt, ideértve például a fizika, a kémia, a mérnöki tudományok, az informatika, vagy akár a 

közgazdaságtan iránt érdeklődőket is, de haszonnal forgathatják a könyvet az algebra alapjai (komplex számok, 

polinomok) iránt érdeklősimpdő tehetséges középiskolás diákok, továbbá már végzett tanárok, szakemberek is. 

Mennyire nehéz elsajátítani az anyagot?  Eukleidész óta tudjuk, hogy a matematikához nem vezet királyi út. 

Ennek ellenére az elsődleges célunk az volt, hogy e könyv maximálisan érthető legyen minél több érdeklődő 

számára. Felhasználtuk az Eötvös Loránd Tudományegyetem Algebra és Számelmélet Tanszékének sok 

évtizedes oktatási tapasztalatait: azt, hogy milyen kérdések hangzanak el a konzultációkon, milyen feladatok 

bizonyultak a legeredményesebbnek a gyakorlatokon. Az egyszerűbb anyagrészeket is magyarázatokkal láttuk 

el, bevettük azokat a háttérszámolásokat, részleteztük azokat a meggondolnivalókat, amelyek néha csak házi 

feladatként szerepelnek az előadásokon. Komolyan reménykedünk abban, hogy a gyengébb háttérrel induló 

hallgatók is képesek lesznek e könyv segítségével felzárkózni, túljutni a kezdeti nehézségeken. 

Hogyan olvassuk a könyvet?  A matematikát alaposan meg kell érteni, és csak azután lehet megtanulni. Ezt úgy 

tehetjük a legeredményesebben, ha minél több bizonyítást önállóan magunk találunk ki, és ha menet közben 

elgondolkozunk a dolgokon, mielőtt továbbhaladnánk. Sok olyan könnyű állítás van, amelynek a bizonyítását 

akkor lehet jól megérteni, ha az Olvasó maga végzi el a részletek aprólékos végiggondolását, 

„végigszámolását”. Ilyen például új definíciók egyszerű következményeinek ellenőrzése, vagy példák, 

ellenpéldák megemésztése. 

Ezért a könyv formája szokatlan: egyes részletek, meggondolnivalók Kérdés, Gyakorlat, vagy akár Feladat 

formájában szerepelnek az „elméleti” szövegen belül is. Ha valaki nem boldogul egy ilyen Gyakorlattal, vagy ha 

ellenőrizni akarja magát, akkor érdemes a megoldást elolvasnia, mielőtt tovább haladna. A Kérdésekre mindig a 

szövegben következik a válasz. A Gyakorlatok általában könnyebbek, a Feladatok nehezebbek. A szokásosnál 

nehezebb feladatokat a * szimbólum jelöli. A Feladatokhoz útmutatást adunk a könyv végén, az B. Függelékben. 

Mindegyik Gyakorlathoz és Feladathoz részletes megoldást készítettünk, amely (képernyőn olvasható és 

kinyomtatható pdf formátumban) az internetről letölthető (a cím az C. fejezetben olvasható). Így a könyvben 

csaknem teljes egészében, megoldásokkal együtt megtalálható az egyetemi gyakorlatokon általában szereplő 

törzsanyag. 
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Vigyázzunk: a megoldások elolvasása nem helyettesíti az önálló gondolkodást. Ezen kívül a megértés és a 

begyakorlás két különböző dolog! A könyvben szereplő Gyakorlatok és Feladatok elsősorban az anyag 

megértését segítik. Ha nem elegendőek a begyakorlásra, akkor a Fagyejev–Szominszkij [7] és a Czédli–

Szendrei–Szendrei [8] feladatgyűjteményekből érdemes további feladatokat megoldani, egyéni szükségletek 

szerint. 

Milyen a könyv stílusa?  Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy elmagyarázzuk a „miért”-eket: azt, hogy az 

egyes fogalmak miért fontosak, miért így és nem máshogy definiáltuk őket, hogy a bizonyításokban miért éppen 

a leírt lépéseket tesszük, hogyan lehetne másmerre haladni. 

Elsősorban az apró betűs részekben szerepelnek mélyebb, előremutató vagy filozófiai jellegű megjegyzések is. 

Noha hangsúlyozottan elméleti anyagot tárgyalunk, megpróbáltunk itt-ott (a teljesség igénye nélkül) kitekinteni 

a mélyebb matematikai elméletek és néhány alkalmazás irányába is, a fizikától a hibajavító kódolás 

bemutatásáig. Úgy gondoljuk, mindez nemcsak az anyag alkalmazásához ad segítséget, hanem az önálló 

problémamegoldás elsajátításához is. 

Aki a matematikát alkalmazza, azaz modelleket készít, annak a fogalomalkotás technikáját is meg kell ismernie. 

A fogalmak mögött meghúzódó filozófiát, az algebrai fogalomalkotási módokat, szemléletet egy 

matematikatanárnak sokszor fontosabb ismernie, mint a konkrét eredményeket. A tanár feladata az is, hogy 

hidat jelentsen a tudomány és a mindennapok között, és ezért fontos, hogy amennyire lehetséges, áttekintést 

szerezzen az ismeretek mindenkori állásáról. 

Megjegyzés 

Ha valaki matematikával foglalkozik, akár tanárként, akár kutatóként, akár alkalmazóként, mindig el 

kell döntenie, hogy a precízségnek mely szintje az, amely a maximális érthetőséget eredményezi saját 

maga és a környezete számára. Ha nem vagyunk elég precízek, akkor összemoshatunk különböző 

dolgokat, kimaradhatnak fontos feltételek, ami hibához, érthetetlenséghez vezet. Ha viszont túl 

precízek vagyunk, akkor a formalizmus mögött elsikkad a lényeg, az idő a kódolással/dekódolással, és 

nem az emberi gondolkozással telik. Az áttekinthetőség, és az ehhez kapcsolódó jó jelölés megtalálása 

minden matematikusnak elsőrendűen fontos feladata minden egyes problémában, mert hatékonyabbá 

teszi a gondolkodást és a kommunikációt. 

A modern matematikának sajátossága, hogy még az elméleti munkához is egyre inkább használ számítógépes 

szoftvereket. A célunk nem egy program ismertetése, hanem a kedvcsinálás volt. Elsősorban a Maple, illetve a 

csoportelméleti részben a GAP program felhasználásából adtunk ízelítőt. A matematikai programokról 

részletesebb információ található a F. Függelékben. 

Milyen előismereteket tételezünk föl?  A könyv kiindulásképpen csak a középiskolai anyagra támaszkodik. 

Ahogy azonban haladunk előre, szükség lesz más, elsősorban számelméleti, kombinatorikai, és később lineáris 

algebrai ismeretekre is. Ezek elsajátításában segíthetnek az irodalomjegyzékben szereplő művek, elsősorban 

Freud Róbert és Gyarmati Edit: Számelmélet[1], illetve Freud Róbert: Lineáris algebra[2] című könyve. A 

szövegben természetesen mindig megemlítjük a szükséges előismereteket. A Függelékben külön 

összefoglaltunk több olyan tételt is, amelyre a szövegben hivatkozunk. Azt ajánljuk, hogy az Olvasó 

mihamarább fusson végig a halmazelméleti és logikai alapfogalmakat tartalmazó 1. szakaszon. A tárgyalási 

módot úgy választottuk, hogy kezdettől fogva a lehető legjobban előkészítse a legfontosabb absztrakt algebrai 

fogalmak bevezetését. Ezért a könyv első fejezeteibe annak is érdemes belepillantania, aki már ismeri például a 

komplex számokat vagy a polinomokat. 

Milyen anyagot ölel föl ez a könyv?  A könyv a lineáris algebra kivételével tartalmazza a tudományegyetemek 

matematika szakjain tanított algebra tananyagot. Kivételt csak az elméleti matematikusnak készülő, az algebra 

iránt különösen érdeklődő diákok jelentenek, de őket is megpróbáljuk előkészíteni a szakirodalom önálló 

tanulmányozására. 

Ennek megfelelően először a komplex számokkal, majd a polinomok alapvető tulajdonságaival ismerkedünk 

meg, beleértve az irreducibilis polinomok vizsgálatát is. A geometriai transzformációk kapcsán bevezetjük a 

csoportok fogalmát. Ebben a fejezetben jutunk a legmélyebbre, a véges Abel-csoportok alaptételéről, a véges p-

csoportok elméletének alapjairól, Sylow tételeiről, permutációcsoportokról, szabad csoportokról egyaránt szót 
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ejtünk, sőt mesélünk a véges egyszerű csoportok klasszifikációjáról is. A Szabó Endre 1 által írt A. Függelék 

további csoportelméleti témákra és ezek fizikai alkalmazásaira tekint ki. 

A gyűrűelmélet tárgyalásakor elsősorban a számelmélet alaptételének mélyebb megértésére és a számfogalom 

felépítésére szorítkozunk, beleértve Frobenius tételét is a számfogalom lezárásáról, de szó esik röviden a 

kommutatív és nemkommutatív gyűrűk elméletének alapjairól, továbbá az alkalmazásokban fontos Gröbner-

bázisokról is. Eszközeinket felhasználjuk testek vizsgálatára is a Galois-elmélet keretében. Alkalmazásként 

belátjuk, hogy nevezetes geometriai szerkesztések (körnégyszögesítés, szögharmadolás) nem végezhetők el 

körzővel és vonalzóval, és megvizsgáljuk az egyenletek gyökjelekkel való megoldhatóságának kérdéskörét is. A 

véges testek konstrukciója módot ad arra, hogy a hibajavító kódok elméletének alapjaiba is belekóstoljunk. 

A könyv tartalmát annak rendeltük alá, hogy az Olvasót bevezessük az algebrai gondolkodásmódba. Ehhez 

nyújt példaanyagot a csoportelmélet viszonylag mély tárgyalása, vagy például a főideálgyűrű fölötti végesen 

generált modulusok alaptételének bizonyítása, és ennek alkalmazása a mátrixok Jordan-féle normálalakjának 

kiszámítására. Ez a szemlélet indokolja azt is, hogy a könyvben szerepel egy általános algebrákról szóló fejezet, 

amely segít a már megtanult anyagot összefoglalni, egy szinttel mélyebben áttekinteni. 

Ugyanakkor nem akartunk belekapni olyan, különben fontos témákba, melyeket amúgy sem tárgyalhattunk 

volna kielégítő mélységben. Ezért nem esik szó például projektív, injektív modulusokról, és a homológiaelmélet 

esetében is megelégedtünk kommutatív gyűrű fölött a Hom-csoportok és a tenzorszorzat bevezetésével. 

Könyvünk elolvasása remélhetőleg elegendő alapot nyújt ezeknek a témáknak haladóbb tankönyvekből való 

önálló elsajátításához. 

Ha az Olvasót a most elmondottaknál több részlet érdekli, akkor azt tanácsoljuk, hogy a könyv elején található 

tartalomjegyzékben fussa át az egyes fejezetek címeit. Mindegyiknek az elején rövid bevezető olvasható. Külön 

felhívjuk a figyelmet a fejezetek végén található összefoglalókra, amelyek a legfontosabb eredményekre való 

hivatkozásokat is tartalmazzák, és elmondják, hová jutottunk el. Ezek a vizsgára készülésben is hasznosak 

lehetnek. Így egyes tételeket is visszakereshetünk (ebben a tárgymutató is segíthet). 

Köszönetnyilvánítás.  A rengeteg szakmai segítségért, hasznos tanácsokért, a sajtóhibák megtalálásáért, a könyv 

olvashatóbbá tételéért hálámat szeretném kifejezni kollégáimnak: Ágoston Istvánnak, Fried Ervinnek, Hermann 

Péternek, Keith Kearnes-nek, Lakos Gyulának, Mayer Gyulának, Márki Lászlónak, Moussong Gábornak, Pálfy 

Péter Pálnak, Pelikán Józsefnek, Prőhle Péternek, Pyber Lászlónak, Simányi Nándornak, Simonovits 

Miklósnak, Szabó Csabának, Szabó Endrének, Tóth Imre Péternek, továbbá tanítványaimnak (a teljesség igénye 

nélkül: Bérczi Kristóf, Boros Balázs, Csóka Endre, Finta Viktória, Gyenis Zalán, Haász Sándor, Kmecs 

Viktória, Salát Máté, Strenner Balázs, Szabó Máté, Vicze Zsolt), valamint családom tagjainak: Vantsó 

Katalinnak és Kiss Melinda Flórának. Külön ki szeretném emelni Freud Róbert rendkívül gondos lektori 

munkáját, aki a matematikai és nyelvi javítások mellett számos megoldási ötletet adott az egyes feladatokhoz, és 

a koncepciók kialakításában is érdemi részt vállalt. A könyv mindannyiunk közös munkája, a „királyi többest” 

ez indokolja. 

Végezetül hadd hangsúlyozzam, hogy a matematikával való foglalkozás a hasznossága mellett szórakoztató, és a 

gondolkodást fejlesztő időtöltés is. A feladatmegoldást ugyanúgy élvezhetjük, mintha sakkoznánk: 

♖♘♙♕♔♙♘♖, bridzseznénk: ♣♢ ♡ ♠, vagy zenét hallgatnánk. Abban reménykedve, hogy az Olvasónak is 

sikerül rátalálnia a matematika szépségére, sikeres és kellemes munkát kívánok néhány arkhimédészi test 

rajzával, melyek szimmetriáiról a csoportelméletben lesz majd szó. 

1. ábra - 

 

Budapesten, 2007 tavaszán 

                                                           
1Szabó Endre honlapja: http://www.renyi.hu/~endre 

http://www.renyi.hu/~endre
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1. fejezet - Komplex számok 

... a zseniális Cerebron, egzakt módszerekkel boncolgatva a problémát, a sárkányok három 

faját fedezte fel: a nullás, az imaginárius, és a negatív sárkányokat. Mindezek, amint már 

említettük, nem léteznek, de mindegyik fajta egészen másképpen nem létezik. 
— Stanisław Lem: Kiberiáda (Murányi Beatrix fordítása) 

Mik azok a számok? Egy ősember valószínűleg kis pozitív egész számokra gondolna: egy, kettő, három, sok. 

Komoly felfedezés volt, hogy a nulla is szám. A régi görögök csak a racionális számokat tekintették számnak. A 

törteket ismerték, de a végtelen tizedes törteket nem. A szakaszok hosszát csak geometriailag tudták összeadni, 

sőt be is bizonyították, hogy egy egységnyi oldalú négyzet átlójának hossza nem szám, hiszen nem lehet két 

egész hányadosaként kifejezni. A számfogalom tehát fejlődött az emberiség történelme során (erről még lesz szó 

az 9. szakaszban, ahol a természetes számokból kiindulva eljutunk majd a valós számokig). Az 1500-as évek 

elején Scipione del Ferro és Niccolò Tartaglia áttörést értek el a harmadfokú egyenlet megoldásával 

kapcsolatban. Az ő munkásságuk nyomán derült ki, hogy a valós számok fogalmát is érdemes tovább bővíteni, 

így jutunk el a komplex számokhoz. 

Megjegyzés 

Ha a víz alól az öt ujjunkat kidugjuk, akkor azok függetlennek látszanak. A komplex számok lehetővé 

teszik, hogy „benézzünk a víz alá”, és megértsük, hogy valójában egyetlen dologról, a kezünkről van 

szó. A geometria, analízis és algebra körébe tartozó problémák egységesebben kezelhetők, jobban 

megérthetők komplex számok segítségével. Például az algebra alaptétele szerint egy n-edfokú 

egyenletnek a komplex számok között mindig n megoldása van. 

Ebben a fejezetben megmutatjuk, hogy a harmadfokú egyenlet megoldásához miért hasznos ezeket az újfajta 

számokat bevezetni, majd alapvető tulajdonságaikkal foglalkozunk. A számolási szabályok hasonlóak lesznek 

ahhoz, ahogy eddig számokkal, vagy (egyenletek rendezése során) ismeretleneket tartalmazó kifejezésekkel 

(úgynevezett polinomokkal) számoltunk. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak arra az esetre is, amikor 

számelméleti problémák megoldásakor egész számokkal számolunk ugyan, de speciális módon, mert csak az 

eredmény egy bizonyos osztási maradéka, például a paritása érdekel bennünket. 

1. Számolás maradékokkal 

Ebben a szakaszban a maradékokkal való számolás hasznosságát illusztráljuk néhány feladattal, majd 

összefoglaljuk a rá vonatkozó szabályokat. Feltételezzük, hogy az Olvasó már ismeri az elemi számelmélet 

legalapvetőbb fogalmait (maradékos osztás, oszthatóság, relatív prím számok, prímszám, törzstényezős 

felbontás). Ezek megtalálhatók például Freud Róbert és Gyarmati Edit [1] könyvének első fejezetében. 

Az alábbi két feladat nagyon különböző, de a megoldásuk ötlete hasonló. 

1.1.1. Kérdés.  Lefedhető-e egy 100× 100-as sakktábla 8× 1-es dominókkal (egyrétűen és hézagmentesen)? 

1.1.2. Kérdés.  Megoldható-e az egész számok körében az x2+5y=1002 egyenlet? 

Az első feladat megoldásához írjunk föl a sakktábla minden mezőjére egy-egy számot a következőképpen. A bal 

felső sarokba nullát írunk. Ezután a sor többi elemét úgy töltjük ki, hogy az előző mezőn lévő számhoz mindig 

1-et hozzáadunk, de ha a 8-hoz érünk, akkor nem 8-at, hanem nullát írunk ismét. Ezt úgy fejezzük ki, hogy az 1 

hozzáadását modulo 8 végezzük el. Ha már az első sor kész, akkor ebből kiindulva az összes oszlopot is 

hasonlóan készítjük el: lefelé haladva minden mező értékét megnöveljük 1-gyel modulo 8. Másképp 

fogalmazva: a (felülről számított) i-edik sor j-edik mezőjére írt szám az i+j-2 maradéka 8-cal osztva. A bal felső 

sarok tehát így néz ki: 
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Könnyen látható, hogy bármely mezőről egyet jobbra vagy lefelé lépve a ráírt érték pontosan 1-gyel növekszik 

modulo 8. Helyezzünk most rá egy 8× 1-es dominót erre a sakktáblára, akár vízszintesen, akár függőlegesen. 

Bármilyen számot takar is el a dominó bal felső sarka, a következő eltakart szám ennél eggyel nagyobb modulo 

8, a következő még eggyel, és így tovább. Mivel a dominó nyolc négyzetből áll, mindenképpen a 0,1,2,3,4,5,6,7 

számokat takarja el, valamilyen sorrendben. 

Most már könnyű belátni, hogy a kívánt lefedés nem lehetséges. Ha ugyanis létezne ilyen lefedés, akkor, mivel 

mindegyik dominó pontosan egy darab 0-t takar el, a sakktáblán annyi 0 szerepelne, mint amennyi a szükséges 

dominók száma. Ugyanennyi szerepelne az 1,2,3,4,5,6,7 számok mindegyikéből is. De ez nem így van, könnyű 

megszámolni, hogy a sakktáblára 1249 darab 0-t, de csak 1248 darab 7-est írtunk. 

1.1.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a sakktáblára több nullát írtunk, mint hetest, anélkül, hogy 

megszámolnánk, melyikből hányat írtunk. 

A most alkalmazott gondolatmenet egy indirekt bizonyítás volt: feltételeztük, hogy a bizonyítandó állítás hamis 

(azaz, hogy létezik lefedés), és ebből ellentmondásra jutottunk (hiszen az jött ki, hogy 1248=1249). Ezért a 

bizonyítandó állítás sem lehetett hamis, vagyis igaz kell, hogy legyen. Tehát még sincs ilyen lefedés. Ezt a 

bizonyítási módot lépten-nyomon alkalmazni fogjuk. 

Az 1.1.2. Feladat megoldásához „modulo 5” fogunk számolni. A jobb oldalon álló 1002 szám maradéka 5-tel 

osztva 2. Mivel 5y maradéka nulla, olyan x-et kell találnunk, melyre x2 maradéka szintén 2. Meg fogjuk mutatni, 

hogy nincs ilyen x, tehát az egyenletnek nincs megoldása az egész számok között. 

Ehhez elvileg végig kellene néznünk az összes egész számot, mindegyiket négyzetre emelni, és öttel elosztani. 

A nullától indulva a keletkező maradékok a következők lesznek: 

 

Láthatjuk, hogy a sorozat 5-ösével periodikus. Így van-e ez akkor is, ha tovább folytatjuk a sorozatot, vagy ha a 

negatív x-eket is megvizsgáljuk? A válasz igenlő. Ennek belátásához az x számot osszuk el maradékosan 5-tel: 

x=5q+r, ahol r a 0, 1, 2, 3, 4 valamelyike. Ekkor 

 

Vagyis az x2 és az r2 ugyanazt a számot adja maradékul! Ezért elég az r2 lehetséges maradékait végignézni. Ezt 

már megtettük, és látjuk, hogy a 2 nem fordul elő közöttük, tehát a feladatot megoldottuk: az egyenletnek nincs 

egész megoldása. 

Az előző feladatban az eredeti szám, azaz x helyett annak az 5-tel való osztási maradékával számoltunk. Ez 

óriási könnyebbség volt, mert végtelen sok szám helyett csak véges sokat – az öt lehetséges maradékot – kellett 

megvizsgálni. A megoldást az tette lehetővé, hogy szoros kapcsolat volt x2 és r2 maradéka között. Hasonló állítás 

igaz általában az összeadásra és a szorzásra is, durván fogalmazva összeg maradéka a maradékok összege, 

szorzat maradéka a maradékok szorzata lesz. 

Megjegyzés 
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Valójában összeg maradéka a maradékok összegének a maradéka (és hasonló áll a szorzásra is). 

Például modulo 5 számolva 9+8=17 maradéka 2, a maradékok összege 4+3=7, ami nem 2, de ennek 

maradéka 2. 

Így tetszőleges olyan egyenletet, amelyben az ismeretlenek egész számok, megpróbálhatunk úgy megvizsgálni, 

hogy „modulo 5 vesszük”, vagyis az ismeretlenek helyett azok 5-tel való osztási maradékával számolunk. Ha 

így nincs megoldás, akkor eredetileg sem lehetett. Persze az 5 helyett más „modulust” is kereshetünk, ha az 

egyenlet vizsgálatához az a célszerűbb. 

Hogyan is végezzük ezeket a műveleteket a maradékok között? Foglaljuk össze táblázatosan az összeadást is és 

a szorzást is. Az a elemhez tartozó sor és a b elemhez tartozó oszlop metszéspontjában az a és b modulo 5 vett 

összege, illetve szorzata szerepel: 
 

 

(1.1) 

Ezekből a táblázatokból sok hasznos információ olvasható le. Például a szorzástábla „főátlójára” nézve látjuk 

azt a korábban már felhasznált tényt, hogy modulo 5 a 0,1,4 számoknak van „négyzetgyöke”, 2-nek és 3-nak 

pedig nincs. Azaz egy négyzetszám 5-tel osztva nem adhat sem 2-t, sem 3-at maradékul. 

A fenti táblázatokkal két új műveletet definiáltunk a {0,1,2,3,4} halmazon, vagyis a modulo 5 maradékok 

halmazán. E műveletek tulajdonságai nagyon hasonlítanak az egész számok összeadásának és szorzásának 

tulajdonságaihoz. Foglaljuk össze ezeket a tulajdonságokat, de most már általában, az 5 helyett tetszőleges m 

modulust alkalmazva. 

1.1.4. Definíció.   Legyen m pozitív egész szám, és jelölje ℤ m a {0,1,..., m-1} halmazt, vagyis a modulo m 

maradékok halmazát. Értelmezzük e számok között a modulo m összeadást és szorzást a következőképpen. Ha 

a,b∈ℤ m, akkor a+m b  jelölje az (egész számok között kiszámított) a+b összeg m-mel való osztási maradékát. 

Hasonlóképpen legyen a *m b az ab szorzat m-mel való osztási maradéka. 

1.1.5. Állítás.  Legyen m≥ 1 egész és x,y,z∈ℤ m. A jobb áttekinthetőség kedvéért jelölje +=+m a modulo m 

összeadást, *=*m pedig a modulo m szorzást. 

1. (x+ y) + z=x+ (y + z) (az összeadás asszociatív). 
2. x + y = y + x (az összeadás kommutatív). 
3. x + 0 = 0 + x=x (azaz a 0 nullelem: bármely elemhez hozzáadva azt az elemet kapjuk). 
4. Minden x-nek van ellentettje, azaz olyan y, melyre x + y = y + x=0. (Ilyen y lesz a -x maradéka modulo m.) 
5. (x* y) * z=x* (y * z) (a szorzás asszociatív). 
6. x * y = y * x (a szorzás kommutatív). 
7. x * 1 = 1 * x=x (vagyis az 1 egységelem: bármely elemet ezzel megszorozva azt az elemet kapjuk). 
8. (x+ y) * z=x * z + y * z (disztributivitás). 

Ezeket a tulajdonságokat most nem bizonyítjuk be (bár némelyiket könnyű ellenőrizni). A legtöbbjük 

következik az alábbi állításból, ami a modulo m műveletek és az egész számok közötti műveletek már 

emlegetett kapcsolatát írja le. Az állítás megfogalmazásához egy x egész szám m-mel való osztási maradékát 

egyszerűen csak fölülvonással, vagyis -sal jelöljük. Ezt persze csak akkor tehetjük meg, ha már előre 

megbeszéltük, hogy mi az m modulus! 

1.1.6. Állítás.  Ha m≥ 1 egész, x,y∈ℤ , és fölülvonás jelöli a modulo m maradék képzését, akkor 

 

Máshogy fogalmazva: összeg maradéka a maradékok (modulo m vett) összege, és szorzat maradéka a 

maradékok (modulo m vett) szorzata. Röviden: a modulo m maradékképzés összeg- és szorzattartó, azaz 

művelettartó. 
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Nem beszéltünk a kivonás és az osztás műveletéről. Elvégezhetjük-e ezeket is modulo m? A kivonást az 

összeadásból származtatjuk, hiszen z=x-y az a szám, amelyre z+y=x. Szerencsére ezzel a művelettel nem kell 

külön foglalkoznunk, mert visszavezethető az ellentettképzésre. Valóban, az egész számok között x-y 

megkapható úgy, mint x+(-y) (szavakban: az y kivonása az y ellentettjének a hozzáadása). Ugyanez a helyzet 

akkor is, amikor modulo m számolunk. 

1.1.7. Feladat.  Igazoljuk az 1.1.6 és az 1.1.5 állításokat. Definiáljuk alkalmasan a kivonás -m műveletét, és 

mutassuk meg az  azonosságot. 

Az osztás művelete ugyanúgy származik a szorzásból, mint ahogy a kivonás az összeadásból: z=x:y az a szám, 

amelyre z*y=x. Ahogy a kivonás az ellentett képzésére, az osztás a reciprok (más néven inverz) képzésére 

vezethető vissza. Az y reciproka (vagy inverze) az az u=1/y-nal (néha y-1-gyel) jelölt szám, melyre y*u=u*y=1 

(az egységelem). Ha ezt ismerjük, akkor x:y megkapható úgy, mint x*u (szavakban: az y-nal való osztás a 

reciprokával való szorzás). 

A reciprokképzés (és így az osztás) azonban nem végezhető el korlátlanul. Például a nullának egész biztosan 

nincs reciproka, hiszen u*0=0 minden u-ra, és így soha nem kapunk 1-et. Az egész számok között csak az 1-nek 

és a -1-nek van olyan reciproka, ami szintén egész szám, tehát csak ezekkel lehet korlátlanul osztani. Mint az 

alábbi gyakorlat illusztrálja, modulo m számolva a helyzet ennél jobb egy kicsit. 

1.1.8. Gyakorlat.  Végezzük el a fenti modulo 5 szorzástábla alapján a 2:3 osztást modulo 5. Tudunk-e osztani 

ℤ 5 minden nem nulla elemével? Mi a helyzet modulo 6? 

Az eddigiek alapján leszűrhetjük, hogy modulo m maradékokkal ugyanúgy a „szokásos szabályok” szerint 

számolhatunk, mint valós számokkal, bár az osztásnál óvatosnak kell lennünk. A következő gyakorlat további 

óvatosságra int. 

1.1.9. Gyakorlat.  Igaz-e modulo 5, illetve modulo 6, hogy szorzat csak akkor lehet nulla, ha valamelyik 

tényezője nulla? (Ezt a tulajdonságot nullosztómentességnek hívjuk.) 

A tanulság, hogy meg kell majd vizsgálnunk pontosan, mit is értünk a „szokásos” számolási szabályokon: föl 

kell sorolnunk, hogy mit és hogyan szabad csinálnunk, amikor a műveleteket végezzük. Mielőtt ezt megtennénk, 

megismerkedünk két másik „struktúrával”, melyekben szintén a „szokásos” szabályok alapján lehet az 

összeadást és a szorzást elvégezni. 

Megjegyzés 

Aki már hallott maradékosztályokról számelméletből, az bizonyára ismerősnek találja a fentieket. Ha 

például modulo 5 nem maradékokkal, hanem maradékosztályokkal akarunk számolni, akkor nem a 2 

maradékot tekintjük, hanem helyette a 2 maradékosztályát, vagyis az 5k+2 alakú számok halmazát. Bár 

ez matematikailag elegánsabb megközelítés, a műveletek definíciója ilyenkor kissé bonyolultabb lesz, 

mint az imént. A fellépő nehézségekről részletesen szólunk majd, amikor faktorgyűrűkről beszélünk az 

2. szakaszban. Az alkalmazások tekintetében a két módszer egyenértékű. Megjegyezzük még, hogy a 

művelet általános fogalmáról a 2. szakaszban (és még általánosabban a 2. szakaszban) lesz majd szó. 

Gondolkodjunk!   

1.1.10. Gyakorlat.  Melyek helyesek az alábbi gondolatmenetek közül? 

1. Belátjuk, hogy az x2+10y2=6 egyenletnek van megoldása az egész számok körében. Tekintsük az egyenletet 

modulo 5. Ekkor azt kapjuk, hogy . Ennek van megoldása, például az x=1. Tehát az eredeti 

egyenlet is megoldható. 
2. Ugyanez a gondolatmenet az x2+5y2=6 egyenlet esetén. 

1.1.11. Gyakorlat.  Az imént fölírt modulo 5 műveleti táblázatok vizsgálatával mutassuk meg, hogy a5-a 

minden egész a-ra osztható 5-tel. Milyen a egészekre igaz, hogy a4-1 osztható 5-tel? 

1.1.12. Gyakorlat.  Készítsük el a modulo 6 maradékok összeadás- és szorzástábláját. Milyen a egészekre 

teljesülnek az alábbi oszthatóságok? (A b∣ c jelölés azt jelenti, hogy b osztója c-nek.) 

1. 6∣ a6-a. 
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2. 6∣ a5-1. 
3. 6∣ a2-1. 

1.1.13. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be a modulo 8 szorzás felhasználásával, hogy minden páratlan szám négyzete 

8-cal osztva 1-et ad maradékul. Mutassuk meg ezt az állítást közvetlen számolással is. 

1.1.14. Gyakorlat.  Adjunk meg a modulo 5 szorzástábla vizsgálatával olyan x és y egészeket, melyre 5x+3y=7. 

Véges vagy végtelen sok megoldás van? 

1.1.15. Gyakorlat.  Mely x egész számokra teljesül, hogy 5∣ x2-2x+2? És az, hogy 7∣ x2-2x+2? 

1.1.16. Feladat.  Mely x egészekre teljesül, hogy 

1. 101∣ x2-2x+2? 
2. 101∣ x2-13x-3? 

1.1.17. Gyakorlat.  A közönséges 8× 8-as sakktáblából kivesszük az egyik átló két végpontján lévő két 

sarokkockát. Lefedhető-e a kapott alakzat 2× 1-es dominókkal? 

1.1.18. Feladat.  Igazoljuk, hogy egy k× k méretű sakktábla akkor és csak akkor fedhető le m× 1-es 

dominókkal, ha m osztója k-nak. 

1.1.19. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha p is és p2+2 is prímszám, akkor p3+4 is az. Igaz-e, hogy ha p is és p2+5 is 

prímszám, akkor p3+4 is az? 

2. A harmadfokú egyenlet megoldásának problémája 

Ebben a szakaszban a harmadfokú egyenlet kapcsán bemutatjuk, hogy a valós számokat érdemes kibővíteni a 

megoldások meghatározása érdekében. Ehhez először gondoljuk végig, hogyan is oldjuk meg a másodfokú 

egyenletet. A megoldóképlet az egyenlet megoldását négyzetgyökvonásra vezeti vissza. 

1.2.1. Gyakorlat.  Az y2+py+q=0 egyenletben vezessük be az x=y-w ismeretlent. Hogyan válasszuk meg w 

értékét, ha azt akarjuk, hogy x értékét egy négyzetgyökvonással közvetlenül megkaphassuk? 

A másodfokú egyenlet megoldásakor alkalmazott (az előző gyakorlatra adott válaszból adódó) y=x-p/2 (azaz 

x=y+p/2) helyettesítés azért működik, mert általa eltűnik az y-os tag, és mivel a w=-p/2 kifejezhető az eredeti 

egyenlet együtthatóiból, az átalakított egyenlet megoldásaiból az eredeti egyenlet megoldásait is megkaphattuk. 

Próbáljuk most megoldani az 
 

 (1.2) 

harmadfokú egyenletet. Most is megpróbálkozhatunk azzal, hogy az x=y-w helyettesítéssel hozzuk az egyenletet 

egyszerűbb alakra. Ahhoz, hogy x2-es tag ne szerepeljen, a w=-b/(3a) értéket kell választanunk. De a 

megoldásokat most nem kapjuk meg közvetlenül köbgyökvonással, mert az egyenletben benne marad általában 

az x-es tag! Annyit azért elértünk, hogy (az a főegyütthatóval való osztás után) az egyenlet 
 

 (1.3) 

alakú lesz alkalmas p-re és q-ra, amelyek az eredeti egyenlet együtthatóiból a négy alapművelet segítségével 

kifejezhetők. Ennek az egyenletnek a megoldásaiból az eredeti egyenlet megoldásait megkaphatjuk b/(3a) 

levonásával. 

1.2.2. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az (1.2) egyenlet esetében az y=x-b/(3a) az egyetlen olyan helyettesítés, ami 

eltünteti az y2 együtthatóját. Számítsuk ki az (1.3) egyenletben keletkező p és q értékét is. 

Tehát elegendő ezt az új egyenletet megoldanunk. A megoldáshoz vezető ötletet az alábbi azonos átalakítás 

szolgáltatja: 
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azaz 

 

Ez az azonosság hasonlít a megoldandó egyenlet x3+px+q=0 alakjához. Ha sikerülne az u és v számokat úgy 

megválasztani, hogy a 
 

 
(1.4) 

egyenletrendszer teljesüljön, akkor x=u+v biztosan az egyenlet megoldása lenne. 

1.2.3. Gyakorlat.  Beláttuk-e, hogy az x3+px+q=0 egyenlet minden megoldása u+v alakban írható, ahol u és v 

kielégíti ezt az egyenletrendszert? 

Hogyan lehetne megoldani ezt az egyenletrendszert? Az olyan egyenletrendszereket, ahol a két ismeretlen 

összege és szorzata adott, másodfokú egyenletre vezethetjük vissza. 

1.2.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha a és b valós számok, akkor az 

 

egyenletrendszer megoldásai éppen a z2-az+b=0 egyenlet megoldásai. Mi történik, ha ennek a másodfokú 

egyenletnek csak egy megoldása van? 

Az (1.4) egyenletrendszerben u3 és v3 összege -q, szorzatuk pedig, az első egyenletet köbre emelve, (-p/3)3. Ezért 

u3 és v3 a z2+qz-(p/3)3=0 másodfokú egyenlet megoldásai. Ezt a másodfokú egyenletet megoldva u és v értékét 

köbgyökvonással állapíthatjuk meg. A számolást elvégezve az úgynevezett Cardano-képletet kapjuk: 

 

A négyzetgyök alatt álló (q/2)2+(p/3)3 kifejezést D betűvel fogjuk jelölni. 

Megjegyzés 

A Cardano-képletben tehát mindenhol -q/2 szerepel, ami a könnyebb megjegyezhetőséget segíti elő. 

Természetesen (-q/2)2 helyett (q/2)2 is írható. Másik megjegyzési lehetőség, hogy a köbgyökjelek alatti 

képletek „ritmusa” nagyon hasonlít a másodfokú egyenlet megoldóképletére. 

Ahogy a másodfokú egyenlet esetében a négyzetgyökjel alatti kifejezést az egyenlet diszkriminánsának 

hívják, úgy néhány könyvben a fenti D-t is így nevezik. A 7. szakaszban bevezetjük majd a 

diszkrimináns fogalmát magasabb fokú egyenletekre is, és meglátjuk, hogy a harmadfokú egyenlet 

esetében inkább a -108D kifejezést érdemes diszkriminánsnak hívni (3.7.10. Gyakorlat). 

Az 1.2.3. Kérdésre adott válasz szerint nem láttuk be, hogy a Cardano-képlet megadja a harmadfokú egyenlet 

összes gyökét. Gyanakvásra adhat okot, hogy mivel a valós számok körében minden számnak egy köbgyöke 

van, a képlet csak egyetlen megoldást szolgáltathat. Márpedig könnyen fölírhatunk egy olyan harmadfokú 

egyenletet, amelynek három valós megoldása van, például 

 

Vajon az 1, 4 és -5 közül melyiket adja a Cardano-képlet? Ha behelyettesítünk, akkor D=-243, azaz negatív 

szám adódik. Ebből nem tudunk négyzetgyököt vonni, tehát az egyenlet egyik megoldását sem kapjuk meg! 

Használhatatlan lenne a módszerünk? Mielőtt feladnánk, vizsgáljunk meg két másik egyenletet is. Az x3-9x-

28=0 esetben D=169, azaz 
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Több megoldás nincs is (a valós számok között), mert 

 

és a második tényezőnek nincs valós gyöke. 

Lehet, hogy ha csak egy valós megoldás van, akkor a képlet ezt mindig megadja? Az előző példán felbátorodva 

próbálkozzunk meg az x3-3x-52=0 egyenlettel. Az eredmény 

 

kalkulátorral ezt (közelítőleg) kiszámítva x=4 adódik. Szorzattá alakítással most is meggyőződhetünk arról, 

hogy az egyenlet egyetlen valós megoldása az x=4. Tehát a fenti gyökös kifejezés nemcsak közelítőleg, hanem 

pontosan egyenlő 4-gyel! Ezt közvetlenül is be tudjuk látni, ha észrevesszük, hogy 

 

és ugyanígy . Ezért . 

Térjünk most vissza az x3-21x+20=0 egyenletből kapott 

 

eredményre. Felejtsük el, hogy nincs olyan valós szám, aminek a négyzete -243, és próbáljuk most is az előző 

módon elvégezni a köbgyökvonást. Annyit persze elfogadunk, hogy . Azt kapjuk, hogy 

 értéke 

 

és ugyanígy . Ezért az egyenlet egyik megoldása 

 

Vagyis egy megoldást ki tudunk hozni a Cardano-képletből, ha hajlandók vagyunk formálisan számolni negatív 

számok négyzetgyökével, mert ezek a négyzetgyökök a végén kiesnek! Sőt, a „köbgyökvonást” másképp 

végezve a másik két megoldás is kijön. 

1.2.5. Gyakorlat.  „Mutassuk meg”, hogy 

 

A két új „köbgyökből” , illetve 

 adódik. 

Találtunk egy csóválódó farkat, keressük meg a kutyát! Szabad-e, és ha igen, milyen szabályok szerint szabad 

számolni ezekkel az újfajta kifejezésekkel? Igaz-e, hogy a Cardano-képlettel az összes harmadfokú egyenlet 

megoldható? Mi lesz a megoldások száma? Van-e a fenti trükkös eljárástól különböző, mechanikus módszer a 

köbgyökvonás elvégzésére? Mindezekre a kérdésekre a komplex számok bevezetése adja meg a választ. A 

Cardano-képlet pontos tárgyalására a 8. szakaszban térünk majd vissza (az igazán mély megértése pedig, 

Galois-elmélet segítségével, a 10. szakaszban következik majd be). 

Gondolkodjunk!   
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1.2.6. Gyakorlat.  Elérhetjük-e alkalmas x=y+w helyettesítéssel, hogy az (1.2) harmadfokú egyenletből az y-os 

tag, illetve a konstans tag (vagyis a d) tűnjön el? 

1.2.7. Gyakorlat.  Helyes-e az 1.2.4. Gyakorlatra adott következő megoldás? Ha x+y=a és xy=b, akkor (z-x)(z-

y)=z2-(x+y)z+xy=z2-az+b. Tehát a z2-az+b=0 egyenletnek megoldása x is és y is. 

1.2.8. Gyakorlat.  Melyik természetes szám a ? 

1.2.9. Gyakorlat.  „Mutassuk meg”, hogy . Keressük meg  három további értékét is. 

1.2.10. Gyakorlat.  Egy pozitív valós számból két négyzetgyök vonható. Ezért ha D értéke pozitív, akkor 

látszólag a Cardano-képletből négy megoldást nyerhetünk (hiszen mindkét négyzetgyökvonásnak kétféle 

eredménye lehet). Hogy lehet ez? Tényleg négy megoldása van ilyenkor a harmadfokú egyenletnek? 

1.2.11. Gyakorlat.  Az alábbi levezetés ellentmondáshoz vezet: 

 

föl kell adnunk a -et tartalmazó kifejezésekkel való számolás gondolatát? 

Megjegyzés 

Az analízisből ismert Bolzano-tétel (lásd D.3.2. Tétel) azt mondja ki, hogy ha egy folytonos függvény 

(mint például f(x)=ax3+bx2+cx+d) bizonyos helyeken negatív, illetve pozitív értéket vesz fel, akkor e 

két hely között felveszi a nulla értéket is, azaz a grafikonjának „valahol át kell metszenie az x-

tengelyt”. 

1.2.12. Feladat.  Igazoljuk Bolzano tételének felhasználásával, hogy egy valós együtthatós harmadfokú 

egyenletnek mindig van valós megoldása. 

3. Számolás komplex számokkal 

A tervünk az, hogy olyan kifejezésekkel is tudjunk formálisan számolni, melyekben negatív számok 

négyzetgyökei is szerepelnek. Az 1.2.11. Gyakorlat azonban óvatosságra int. Meg kell pontosan mondanunk, 

milyen kifejezéseket akarunk vizsgálni, és megállapítani a számolás szabályait. 

Hogy ne kelljen sokat írni, vezessük be a  rövidítést. Látni fogjuk, hogy hasonló rövidítést nem kell 

bevezetnünk a többi negatív szám négyzetgyökére, például  helyett írhatunk majd -t, mert e 

két szám négyzete ugyanaz. Mivel az összeadást és a szorzást is el akarjuk végezni, biztosan meg kell 

engednünk az olyan kifejezéseket, mint például 3+2i, vagyis általában az a+bi alakú kifejezéseket, ahol a és b 

valós számok. Ezekkel úgy fogunk számolni, mintha i egy ismeretlen lenne, de közben felhasználhatjuk, hogy 

. 

Tegyük föl, hogy az a+bi alakú kifejezésekkel szabad a szokásos szabályok szerint számolni. Ekkor két ilyen 

kifejezést könnyű összeadni: 

 

Sőt, össze is tudjuk szorozni őket: 

 

hiszen i2=-1. 

Megjegyzés 

A -nek két értéke lesz (ez okozza a gondot az 1.2.11. Gyakorlatban fellépő látszólagos 

ellentmondás során). Az i betű a két érték egyikét jelöli, egyszer s mindenkorra. Azonnal látjuk, hogy a 
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másik érték -i, mert (-i)(-i)=i2=-1. A másik értékkel persze ugyanúgy kell számolni, és ennek később 

igen nagy hasznát vesszük, amikor az úgynevezett konjugálás tulajdonságait vizsgáljuk majd. 

1.3.1. Gyakorlat.  Át lehet-e alakítani a 2+3i kifejezést, hogy a végén 4+5i jöjjön ki? 

Eddig a lehetőségeinket vizsgálgattuk, azt, hogy ha sikerülne számolni a negatív számok négyzetgyökeivel, 

akkor milyen szabályok kötnének bennünket. Most már eleget tudunk ahhoz, hogy végre definiálhassuk a 

komplex számokat. 

1.3.2. Definíció.  Komplex számoknak  az a+bi alakú formális kifejezéseket nevezzük, ahol a és b valós számok. 

Az a+bi és a c+di számokat akkor tekintjük egyenlőnek, ha a=c és b=d. Az összeadást és a szorzást az alábbi 

képletekkel definiáljuk: 

 

A komplex számok most definiált halmazát ℂ  jelöli. Az egész, racionális, illetve valós számok halmazának jele 

rendre ℤ , ℚ és ℝ. 

Megjegyzés 

Az 1.3.1. Gyakorlat megmutatta, hogy miért így definiáltuk komplex számok egyenlőségét, az előtte 

levő számolás pedig, hogy miért így definiáljuk a műveleteket. Definíciónk alkalmas arra, hogy a 

komplex számokkal számolni tudjunk, ami most az elsődleges célunk. Matematikai szempontból 

azonban nem kielégítő, mert nem eléggé precíz, és mert nem mutattuk meg, hogy a számolásokból nem 

jöhet ki ellentmondás. Az 6. szakaszban visszatérünk majd ezekre a kérdésekre, és bepótoljuk a 

hiányosságokat. 

Ha az a+bi kifejezésben b=0, akkor csak a-t írunk, és így láthatjuk, hogy a valós számok mind komplex számok 

is egyúttal (és komplex számként ugyanúgy kell őket összeadni és szorozni, mint valós számként). 

Hasonlóképpen 0+bi helyett csak bi-t fogunk írni. Az ilyen alakú komplex számokat (tisztán) képzetes, vagy 

imaginárius számoknak nevezzük. A z=a+bi komplex szám valós része Re(z)=a, képzetes része pedig Im(z)=b 

(a jelölés a latin eredetű „reális rész”, illetve „imaginárius rész” kifejezésekből származik). A képzetes rész tehát 

valós szám, azaz b, és nem bi. 

Foglaljuk össze azokat a szabályokat, amelyek a most definiált műveletekre érvényesek. Érdemes észrevenni, 

hogy ezek mennyire hasonlítanak mind a valós számok körében megszokott szabályokhoz, mind pedig a 

maradékokkal való számolás szabályaihoz, amiket az 1.1.5. Állításban soroltunk fel. 

1.3.3. Állítás.  Tetszőleges x, y, z∈ℂ  számokra érvényesek az alábbiak. 

1. (x+ y) + z=x+ (y + z) (az összeadás asszociatív). 
2. x + y = y + x (az összeadás kommutatív). 
3. x + 0 = 0 + x=x (azaz a 0 nullelem). 
4. Minden x-nek van ellentettje, azaz olyan y, melyre x + y = y + x=0. (Ha x=a+bi, akkor ilyen y lesz -a+(-b)i.) 
5. (xy)z=x(yz) (a szorzás asszociatív). 
6. xy = yx (a szorzás kommutatív). 
7. x⋅  1 = 1⋅  x=x (vagyis az 1 egységelem). 
8. (x+ y)z=xz + yz (disztributivitás). 

Ezt az állítást nem bizonyítjuk be, mert következni fog a később tanultakból. Egy mintabizonyítást azonban 

érdemes mindenkinek önállóan elvégezni. 

1.3.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg a fenti azonosságok közül a disztributivitást. 

Az 1. szakaszban láttuk, hogy a z-w kivonás eredménye megkapható w ellentettjének a hozzáadásával is: z-

w=z+(-w). Mivel minden komplex számnak van ellentettje, a kivonást mindig el tudjuk végezni. Konkrétan azt 

kapjuk, hogy az a+bi és c+di számok különbsége (a-c)+(b-d)i. 
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Ugyancsak az 1. szakaszban láttuk, hogy az osztás elvégzéséhez azt kell megvizsgálnunk, mely komplex 

számoknak van reciproka, mert z/w=z(1/w), vagyis a w-vel való osztás visszavezethető a w reciprokával való 

szorzásra. 

1.3.5. Gyakorlat.  Keressük meg az 1+i komplex szám reciprokát, vagyis azt a z komplex számot, melyre 

(1+i)z=1. 

Noha e gyakorlatot egyenletrendszer segítségével is megoldhatjuk, eljárhatunk elegánsabban is. Az osztást a tört 

alkalmas bővítésével érdemes elvégezni: 

 

A nevezőben szereplő a2+b2 kifejezés mindig pozitív, kivéve ha a=b=0, hiszen nem nulla valós szám négyzete 

pozitív. Ezért a fenti számolás mindig elvégezhető, ha a és b egyike nem nulla. A komplex számok 

egyenlőségének definíciója alapján viszont a+bi akkor nulla, ha a=b=0, és így a kapott képlet minden nem 

nulla komplex szám esetében értelmes. 

Bár komplex szám reciprokát az előző bekezdésben bemutatott módszerrel érdemes kiszámolni, ezzel a 

számolással még nem láttuk be, hogy minden nem nulla komplex számnak van reciproka. Az előző számolás 

csak azt mutatja, hogy ha a+bi-nek van reciproka, az nem lehet más, mint a fenti c+di, ahol c=a/(a2+b2) és d=-

b/(a2+b2). Azonban 

 

tehát c+di tényleg reciproka a+bi-nek. Ezzel beláttuk a következő állítást. 

1.3.6. Állítás.  A komplex számok között minden nem nulla számmal lehet osztani.□ 

1.3.7. Következmény.  A komplex számok között egy szorzat csak akkor lehet nulla, ha valamelyik tényezője 

nulla. (Ezt a tulajdonságot most is nullosztómentességnek nevezzük.) 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy zw=0, de z≠ 0. Meg kell mutatnunk, hogy akkor w=0. Mivel z≠ 0, van reciproka, 

vagyis egy olyan u, melyre uz=1. Ekkor 

 

Tehát ℂ  valóban nullosztómentes. □ 

Az a kifejezés, amivel osztáskor a törtet bővítettük, olyan fontos, hogy önálló nevet kapott. A z=a+bi komplex 

szám konjugáltjának a  számot nevezzük. Tehát az osztás konkrét elvégzésekor a nevező 

konjugáltjával érdemes bővíteni. A nevezőben ilyenkor a  kifejezés keletkezik, amiről láttuk, 

hogy nemnegatív valós szám. 

1.3.8. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha z valós szám, akkor  a z abszolút értékével egyenlő. 

Így az abszolút érték fogalmát komplex számokra is kiterjeszthetjük. 

1.3.9. Definíció.  A z=a+bi komplex szám konjugáltján a  komplex számot, abszolút értékén a 

 nemnegatív valós számot értjük. 

Megjegyzés 

Egy valós r szám abszolút értékét persze nem a  képlettel szokás definiálni, hanem két másik 

módon. Mondhatjuk azt, hogy az r abszolút értéke a nullától való távolsága. A következő szakaszban 

látni fogjuk, hogy az iménti 1.3.9. Definíció ezt általánosítja komplex számokra. De mondhatjuk azt is, 

hogy a valós r szám abszolút értéke maga r, ha r≥ 0, különben pedig -r. Komplex számokra ezt a 

második definíciót nem tudjuk általánosítani. 
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Komplex számok között nem igaz, hogy az abszolút érték mindig a szám maga, vagy az ellentettje (ami 

valósakra igaz volt). Például z=1+i abszolút értéke , ami nem egyenlő sem z=1+i-vel, sem -z=-1-i-vel. Sőt 

annak sincs értelme, hogy 1+i≥ 0 (vagy hogy 1+i < 0). Két komplex szám között nem írhatunk föl 

egyenlőtlenséget (kivéve, ha véletlenül mindkettő valós). Ennek okát később (az 9. szakaszban) fogjuk majd 

látni. Most összefoglaljuk a konjugálás és az abszolút érték néhány tulajdonságát. Ezek közül többen 

emlékeztetnek arra, amit az 1.1.6. Állításban művelettartásnak neveztünk. 

1.3.10. Állítás.  Tetszőleges z, w∈ℂ  számokra érvényesek az alábbiak. 

1. A konjugálás kölcsönösen egyértelmű, és . 
2.  akkor és csak akkor, ha z valós. 
3.  (a konjugálás összegtartó). 
4.  (a konjugálás szorzattartó). 
5. |z|=0 akkor és csak akkor, ha z=0. 

6. . 
7. |zw|=|z| |w| (az abszolút érték szorzattartó). 

Bizonyítás. Az állítások mindegyikét be lehet látni úgy, hogy a z=a+bi és w=c+di helyettesítés után elvégezzük 

a műveleteket. Ezeket a számolásokat az Olvasóra hagyjuk, és csak annak a megmutatására szorítkozunk, hogy 

az abszolút érték szorzattartása hogyan következik abból, hogy a konjugálás szorzattartó. Nyilván 

 

Mivel az abszolút érték nemnegatív, négyzetgyököt vonhatunk. □ 

Megjegyzés 

A Maple program ismeri a komplex számokat, az i helyett a I betűt használja. 

 

              (1+I)^4/(2*I); 

              2 I 

              expand((sqrt(3)+I)^3); 

              8 I 

             

Az sqrt négyzetgyököt, a csillag szorzást, a „sapka” hatványozást jelöl. 

A komplex számokat nem csak az algebrában használják. Egyes geometriai alakzatok sokkal jobban 

megérthetők, ha a leírásukra komplex változókat is használunk (az alakzat „valósban fekvő darabja” csupán a 

jéghegy csúcsa). A kvantummechanikában komplex értékű valószínűségek adják meg a részecskék állapotát. Az 

univerzum egyes modelljeiben az időt komplex szám jeleníti meg. Később megmutatjuk (2.5.4. Tétel), hogy mi 

a komplex számoknak az a „nagyon jó” tulajdonsága, ami több ilyen alkalmazást lehetővé tesz. 

Gondolkodjunk!   

1.3.11. Gyakorlat.  Számítsuk ki az alábbi kifejezések értékét. 

1. (1+i)(3-2i), 1/i, (1+i)/(3-2i). 

2. , |(1+1526i)100/(1-1526i)100|. 
3. (1+i)2, (1+i)1241. 

4. . 

1.3.12. Gyakorlat.  Oldjuk meg az alábbi egyenleteket ℂ -ben. 

1. x2+1=0. 
2. x2=-12. 
3. x2+2x+2=0. 
4. x2+2ix-1=0. 
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1.3.13. Feladat.  Határozzuk meg azokat a c+di számokat (c és d valós), melyek négyzete 20i-21. Oldjuk meg 

az x2+(i-2)x+(6-6i)=0 egyenletet a komplex számok körében. E példa alapján adjunk általános eljárást a 

négyzetgyökvonásra és a másodfokú egyenlet megoldására. 

1.3.14. Gyakorlat.  Oldjuk meg az alábbi egyenleteket ℂ -ben. 

1. x2=i. 
2. x2+3x+4=0. 
3. x2-(2+i)x+7i-1=0. 
4. (2+i)x2-(5-i)x+2-2i=0. 

5. . 
6. x=2⋅ Re(x). 

7. . 

1.3.15. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a konjugálás szorzattartó. 

1.3.16. Gyakorlat.  Melyek igazak az alábbi állítások közül? 

1. A konjugálás tartja a kivonást. 
2. Az abszolút érték tartja az összeadást. 
3. Az abszolút érték tartja az osztást. 

4. A komplex számok trigonometrikus alakja 

A komplex számokat egyenletek megoldására akartuk használni. Ehhez a négy alapműveleten kívül 

gyökvonásra biztosan szükség van. Az 1.3.13. Feladat megoldásakor láttuk, hogy a komplex számok jobbak, 

mint a valósak a négyzetgyökvonás szempontjából, mert itt minden számból lehet négyzetgyököt vonni. Azt is 

láttuk azonban, hogy ez eléggé komplikált számolással jár, és a módszer már a köbgyökvonás elvégzéséhez is 

használhatatlanul bonyolultnak tűnik. 

Megjegyzés 

Az ilyen zsákutcákból a matematikában nem egyszer úgy kecmergünk ki, hogy félretesszük az eredeti 

problémát, és egy másik, látszatra teljesen új témával kezdünk foglalkozni. Gyakran megesik, hogy 

ennek során váratlanul ötleteket kapunk az eredeti probléma megválaszolására is. Most is ezt az utat 

követjük, és „melléktermékként” nemcsak a gyökvonás módszerét fedezzük fel, hanem geometriai 

feladatok megoldásához is hasznos eszközre lelünk. 

Az új téma amivel foglalkozunk, a következő: ha a valós számokat a számegyenesen tudjuk ábrázolni, akkor 

érdemes-e a komplex számokat is hasonló módon lerajzolni? A tapasztalatok azt mutatják, hogy erre a sík 

bizonyul alkalmasnak. Írjuk rá az a+bi számot a sík (a,b) pontjára. Ez azért hasznos, mert a komplex számok 

műveletei nagyon ismerősek lesznek geometriából! 

Akár fizikából, akár geometriából, mindannyian ismerjük a vektorok fogalmát. Foglaljuk össze, mit is tudunk 

ezekről. A vektorokat az irányított szakaszokból kapjuk úgy, hogy az egyenlő hosszú és egyforma állású 

irányított szakaszokat egyenlőnek, ugyanannak a vektornak tekintjük. Ezért néha érdemes csak azokat a 

szakaszokat vizsgálni, amelyek kezdőpontja az origóban van. Ekkor helyvektorokról beszélünk. A 

helyvektorokat szokás a végpontjukkal azonosítani, vagyis a sík (a,b) pontját vektornak is tekinthetjük: annak a 

vektornak, ami az origóból (a,b)-be mutat. 

1.1. ábra - Vektorösszeadás. 
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Vektorokat úgy adunk össze, hogy egymás után fűzzük őket. Helyvektorok esetében tehát az A és B pontba 

mutató vektorok összege akkor mutat a C pontba, ha az OACB négyszög (esetleg elfajuló) paralelogramma. Ha 

kiszámoljuk a pontok koordinátáit, akkor ebből az adódik, hogy az (a,b) és (c,d) helyvektorok összege (a+c, 

b+d). Vegyük észre, hogy ugyanezzel a képlettel kell összeadni a komplex számokat is! 

1.4.1. Állítás.  A komplex számok összeadása a vektorösszeadásnak felel meg. Pontosabban: két komplex szám 

összegének megfelelő helyvektor a két komplex számnak megfelelő helyvektorok összege. 

A komplex számok szorzásának képlete első ránézésre nem utal geometriai kapcsolatra. Ahhoz, hogy a 

kapcsolatot felfedezzük, érdemes észrevenni, hogy minden nem nulla helyvektort egyértelműen meghatároz az 

origótól való távolsága, vagyis a hossza, továbbá az x-tengely pozitív felétől mért, irányított szöge. A z komplex 

szám szögét néha z árkuszának vagy argumentumának is nevezik, és ilyenkor arg(z)-vel jelölik. 

1.2. ábra - Komplex szám trigonometrikus alakja. 

 

Hangsúlyozzuk, hogy komplex szám szöge (a középiskolából is ismert) irányított szög. Például az 1-i szöge 

315°, és nem 45°, miként az 1.3. ábrán is látható. Ha kikötjük, hogy 0≤arg(z)<2π=360° legyen, akkor ez a szög 

egyértelműen meghatározott. 

1.3. ábra - Az 1-i hossza és szöge. 
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Az 1.2. ábráról leolvashatjuk a következő összefüggéseket. Ha a z=a+bi nem nulla szám hossza r és szöge α, 

akkor nyilván a=r cos α és b=r sin α, azaz z=r cos α+ir sin α =r( cos α+i sin α). Ezt a fölírást a z≠ 0 szám 

trigonometrikus alakjának, a z=a+bi fölírást algebrai alaknak nevezzük. Vegyük észre, hogy 

 

azaz komplex szám hossza ugyanaz, mint az abszolút értéke. Mindezt persze leolvashatjuk az ábráról is, ha 

Pitagorasz tételét alkalmazzuk. A nulla komplex számnak sem szöge, sem trigonometrikus alakja nincs. 

Egy konkrétz=a+bi szám trigonometrikus alakjának fölírásához alkalmazhatjuk a  és a tg 

α=b/a összefüggést (ha a≠ 0). Ehelyett a  sin α=b/|z|, illetve a  cos α=a/|z| is lehetővé teszi az α szög 

meghatározását. Vigyázzunk azonban: 0° és 360° között két olyan szög is van, amelynek tangense egy adott 

szám! Hogy ezek közül melyik lesz z szöge, azt az dönti el, hogy a z szám melyik síknegyedbe esik. Ez a és b 

előjele alapján állapítható meg. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a trigonometrikus alak kiszámítását az Olvasó azzal 

kezdje, hogy egy hevenyészett rajzot készít, amely megmutatja, hogy a z szám melyik síknegyedben van. 

1.4.2. Gyakorlat.  Írjuk föl az alábbi számokat trigonometrikus alakban: 

1. 1+i és 1-i. 

2.  és . 

Megjegyzés 

Angolul a trigonometrikus alak neve polar form. Ennek megfelelően a Maple program segítségével a 

következőképpen hozhatunk egy komplex számot trigonometrikus alakra: 

 

              polar(1+I); 

              1/2 

              polar(2   , 1/4 Pi) 

              polar(1-I); 

              1/2 

              polar(2   , -1/4 Pi) 

             

A zárójelben szereplő  az 1+i szám abszolút értéke (angolul absolute value vagy modulus), 

a π/4 pedig a szöge. Láthatjuk azt is, hogy a program 1-i szögére nem 315°-ot, hanem -45°-ot, azaz -

π/4-et ad. 

1.4.3. Tétel.  Tetszőleges z és w komplex számokra |z+w|≤ |z|+|w| teljesül. Ezt háromszög-egyenlőtlenségnek 

nevezzük. Egyenlőség akkor áll, ha z és w (párhuzamosak és) egyenlő állásúak (beleértve, hogy z vagy w a 

nullvektor). 

Bizonyítás. Ha a z és w vektorokat összefűzéssel adjuk össze, akkor egy olyan OAC háromszöget kapunk, 

melyre ,  és . Vagyis az állítás valóban a háromszög-egyenlőtlenségnek felel 

meg. Egyenlőség akkor teljesül, ha a háromszög elfajuló, mégpedig úgy, hogy az A csúcs az OC szakaszra esik. 

□ 
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Megjegyzés 

A háromszög-egyenlőtlenséget algebrailag is be lehet bizonyítani, ha z-t és w-t algebrai alakban írjuk 

föl, és átrendezünk. Ekkor a híres Cauchy–Bunyakovszkij–Schwarz-egyenlőtlenségre vezethetjük 

vissza az állítást. Ez a kapcsolat és mindkét egyenlőtlenség általánosabban, úgynevezett euklideszi 

vektorterekben is teljesül. Az érdeklődő Olvasó a [2] könyv 8.2. szakaszában nézhet ennek utána. 

Legyen z=r( cos α+i sin α) és w=s( cos β+i sin β). Ekkor 

 

ami az ismert addíciós képletek miatt . Beláttuk tehát, hogy komplex számok 

szorzásakor hosszuk összeszorzódik, szögük összeadódik. Azt eddig is tudtuk, hogy az abszolút érték 

szorzattartó, a szögekre vonatkozó észrevétel azonban új. 

A most kapott képletben az α+β szög túllépheti a 360 fokot. Például ha -i-t, aminek a hossza 1, szöge 270°, 

önmagával szorozzuk, akkor a fenti képletből 

 

adódik. Ez persze ugyanaz, mint  cos 180°+i sin 180°=-1, hiszen a  sin  és a  cos  függvény is 360° szerint 

periodikus. Ezért a trigonometrikus alakban meg fogunk engedni tetszőleges szöget, vagyis a  cos 540°+i sin 

540° számot is elfogadjuk, mint -1 trigonometrikus alakját. Ennek ára az, hogy a trigonometrikus alakban 

szereplő szög csak „modulo 360 fok” lesz egyértelmű. 

1.4.4. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha r és s pozitív valós számok, α és β pedig tetszőleges szögek, akkor r( cos 

α+i sin α)=s( cos β+i sin β) pontosan akkor, ha r=s, és α-β a 360° egész számú többszöröse. 

Megjegyzés 

Ha az Olvasó ragaszkodik ahhoz, hogy a trigonometrikus alakban szereplő szög 0° és 360° közötti 

legyen, akkor az 1.1.4. Definícióhoz hasonlóan szögekre is bevezetheti a „modulo 360” összeadás 

fogalmát. Ha 0≤α,β<360 (ezek most tetszőleges valós számok, nem feltétlenül egészek), akkor α+360β 

értéke legyen α+β, ha ez 360-nál kisebb, különben pedig α+β-360. Ekkor szorzat szöge a szögek mod 

360° vett összege lesz. 

1.4.5. Állítás.  Komplex számok szorzásakor hosszuk összeszorzódik, szögük összeadódik. A z=r( cos α+i sin 

α)≠ 0 számmal való szorzás tehát forgatva nyújtás: az origó körül α szöggel forgat, és az origóból r-szeresre 

nyújt. 

A komplex számok azért előnyösebbek a geometriai feladatok megoldásakor, mint a vektorok, mert nemcsak a 

vektorösszeadást, hanem a forgatásokat és nyújtásokat is föl lehet írni velük, méghozzá könnyebben kezelhető 

formában, mintha koordináta-geometriával számolnánk. A szakasz végén több feladattal próbáljuk meg 

illusztrálni ezeket az előnyöket. 

1.4.6. Gyakorlat.  Adjunk képletet két nem nulla komplex szám hányadosára a trigonometrikus alak 

felhasználásával. 

Komplex szám pozitív egész kitevőjű hatványát ismételt szorzásként definiálhatjuk, ahogy valós számok 

esetében is tettük. Az 1.4.5. Állítás miatt 

 

Ezt az összefüggést Moivre képletének nevezzük. (Sokszor így hívják a trigonometrikus alakban fölírt számok 

szorzásának szabályát is.) Hatványozáskor tehát a szöget a kitevővel kell szorozni, a hosszat pedig a kitevőre 

kell emelni. Ha a valós számokhoz hasonlóan a hatványozást tetszőleges egész kitevőre kiterjesztjük, vagyis z0 

értékét 1-nek, z-n értékét pedig 1/zn-nek definiáljuk, akkor az 1.4.6. Gyakorlat alapján könnyű meggondolni, hogy 

Moivre képlete minden egész kitevőre érvényes lesz. 

Gondolkodjunk!   
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1.4.7. Gyakorlat.  Ha z és w komplex számok, akkor mi a geometriai jelentése a  számnak, a z-w vektornak, 

illetve a |z-w| számnak? 

1.4.8. Gyakorlat.  Írjuk föl az alábbi számokat trigonometrikus alakban: 

1. cos (60°) -i sin (60°). 
2. cos (30°) -i sin (60°). 
3. sin α+i cos α. 
4. (1+i tg α)/(1-i tg α). 

1.4.9. Gyakorlat.  Rajzoljuk le a komplex számsíkon a következő halmazokat: 

1. {z∈ℂ  : Re(z+3+2i)≤ -2}. 
2. {z∈ℂ  : Re(z+1)≥Im(z-3i)}. 
3. {z∈ℂ  : |z-i-1|≤ 3}. 
4. {z∈ℂ  : |z-3+2i|=|z+4-i|}. 

5. . 

6. , illetve . 
7. {z∈ℂ  : |z|=iz}. 

8. , illetve . 
9. |z-2|=2|z+1|. 

1.4.10. Gyakorlat.  A sík mely geometriai transzformációinak felelnek meg a komplex számok halmazának 

alábbi leképezései: 

1. z→ 3z+2. 
2. z→ (1+i)z. 

3. . 

1.4.11. Gyakorlat.  Legyenek z=a+bi és w=c+di különböző komplex számok. Írjuk föl az alábbi „alakzatok 

egyenletét” komplex számok segítségével. Az eredményben ne szerepeljen a, b, c, d, csak z és w. 

1. A z-t w-vel összekötő szakasz felezőpontja. 
2. A z-t w-vel összekötő szakasz felező merőlegese. 
3. A z középpontú, w-t tartalmazó körvonal. 
4. Az origóból z-be mutató vektor +90 fokos elforgatottja. 
5. A w-ből z-be mutató vektor +90 fokos elforgatottja. 
6. A z pont w körüli +90 fokos elforgatottja. 
7. Annak a négyzetnek a másik két csúcsa, amelynek z és w átellenes csúcsai. 
8. Annak a két szabályos háromszögnek a középpontja, melyeknek z és w két csúcsa. 

Az 1.4. ábra segíthet a megoldásban. 

1.4. ábra - A z elforgatása w körül (1.4.11. Gyakorlat). 
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1.4.12. Feladat.  Egy négyszög oldalaira kifelé négyzeteket rajzolunk. Kössük össze az átellenes oldalakra 

rajzolt négyzetek középpontjait. Mutassuk meg, hogy az így kapott két szakasz merőleges és egyenlő hosszú. 

1.4.13. Feladat.  Rajzoljunk egy háromszög mindegyik oldalára kifelé egy-egy szabályos háromszöget. 

Igazoljuk, hogy ezek középpontjai szabályos háromszöget alkotnak. 

1.4.14. Feladat.  Igazoljuk, hogy a z1, z2, z3, z4 páronként különböző komplex számok akkor és csak akkor 

vannak egy körön vagy egyenesen, ha kettősviszonyuk, vagyis a 

 

kifejezés valós szám. 

1.4.15. Feladat.  Bizonyítsuk be Ptolemaiosz tételét: ha egy négyszög oldalainak hossza rendre a, b, c, d, 

átlóinak hossza pedig e és f, akkor ac+bd≥ ef, és egyenlőség akkor és csak akkor áll, ha a négyszög (konvex) 

húrnégyszög. 

1.4.16. Feladat.  Hozzuk zárt alakra a sin x + sin (2x) + ... + sin (nx) összeget. 

5. Egységgyökök és rendjeik 

Moivre képlete alapján már el tudjuk végezni komplex számok között a gyökvonás műveletét is. Ehhez a 

megoldást trigonometrikus alakban keressük. Ha z=r( cos α+i sin α) nem nulla szám, és n≥ 1 egész, akkor tehát 

olyan w számot keresünk, amelyre wn=z. A  jó lesz, hiszen ezt a számot 

n-edik hatványra emelve z-t kapjuk vissza. 

1.5.1. Gyakorlat.  Ahhoz, hogy w0 értékét kiszámítsuk, az r számból n-edik gyököt kell vonni. Miért 

egyszerűbb dolog ez, mint egy általános komplex számból vonni n-edik gyököt? 

A z szám összesn-edik gyökét közvetlen számolással is megkereshetjük. 

1.5.2. Gyakorlat.   Igazoljuk, hogy a z=r( cos α+i sin α) szám n-edik gyökei pontosan a 

 

alakú számok, ahol 0≤ k<n egész szám. 
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A közvetlen számolás helyett a következőképpen is eljárhatunk. Legyen w a z tetszőleges n-edik gyöke. A fenti 

w0 számra ekkor w0
n=z=wn, ami ekvivalens azzal, hogy (w/w0)n=1. Jelöljük a w/w0 hányadost ε-nal, akkor tehát 

εn=1. Így ha sikerülne meghatározni az ilyen ε számokat, akkor az összes keresett w-t is megkapnánk a w=ε w0 

összefüggésből. 

1.5.3. Definíció.  Az ε∈ℂ  számot n-edik komplex egységgyöknek nevezzük, ha εn=1. Egy komplex szám 

egységgyök, ha n-edik egységgyök alkalmas pozitív n egészre. 

Például az i szám negyedik egységgyök, hiszen i2=-1, és ezért i4=1. Az i szám hatványai tehát 

 

Vagyis a hatványok periodikusan ismétlődnek. Ha lerajzoljuk őket, egy négyzetet kapunk, melynek a 

középpontja az origó, az egységkörbe írható, és az egyik csúcsa az 1. Ezeket az észrevételeket rövidesen 

általánosítani fogjuk, és akkor az is kiderül majd, hogy az i, -1, -i, 1 számok az 1 szám összes negyedik gyöke, 

vagyis az összes negyedik egységgyök. 

Az n-edik egységgyököket trigonometrikus alakban keressük. Mivel εn=1, és az abszolút érték szorzattartó, 

|ε|n=1, azaz |ε|=1. Ha ε szöge α, akkor 

 

Az 1.4.4. Gyakorlat miatt nα=2kπ alkalmas k egészre. Tehát α=2kπ/n. 

1.5.4. Tétel.  Az n-edik egységgyökök száma pontosan n, ezek az 

 

képlettel definiált ε1, ε2, ..., εn=1 számok. Ha z=r( cos α+i sin α) nem nulla komplex szám, akkor egyik n-edik 

gyöke 

 

a többi n-edik gyökét pedig úgy kapjuk meg, hogy a w0 számot végigszorozzuk az n-edik egységgyökökkel. 

Minden nem nulla komplex számnak pontosan n darab n-edik gyöke van a komplex számok között, és ezek egy 

origó középpontú szabályos sokszög csúcsaiban helyezkednek el. 

Bizonyítás. Ha lerajzoljuk az ε1, ε2,..., εn=1 számokat a síkon, akkor egy szabályos n-szöget kapunk, amelynek 

természetesen mind különbözők a csúcsai. Viszont εn+1=ε1, εn+2=ε2, és így tovább, vagyis körbe-körbe járunk a 

szabályos n-szög csúcsain. Általában ha k-nak az n-nel való osztási maradéka r, akkor nyilván εk=εr. Az εk=ε1
k 

összefüggés nyilvánvalóan következik Moivre képletéből. Végül a z szám n-edik gyökei azért alkotnak 

szabályos n-szöget, mert ez w0-lal szorzással, azaz forgatva nyújtással kapható az egységgyökök által alkotott 

sokszögből. □ 

Megjegyzés 

Az n-edik komplex egységgyököket „ugyanúgy kell szorozni, ahogy a modulo n maradékokat 

összeadni”. Valóban, amikor az εk és εℓ számokat szorozzuk össze, akkor a szögeket modulo 360° kell 

összeadni, és ezért az indexek modulo n adódnak össze. Képlettel fölírva: εk+n ℓ= εkεℓ. Még máshogy 

fogalmazva a k↦ εk leképezés (kölcsönösen egyértelmű, és) művelettartó a ℤ n halmaz és az n-edik 

egységgyökök halmaza között akkor, ha az első esetben a modulo n összeadást, a másodikban pedig a 

komplex számok szorzását tekintjük műveletnek. (De mondhatjuk azt is, hogy a ℤ -ből ℂ -be vezető 

k↦εk leképezés művelettartó, ha az első művelet az összeadás, a második a szorzás, hiszen εk+ℓ=εkεℓ is 

teljesül. Ez a leképezés azonban már nem kölcsönösen egyértelmű.) 

A szakasz hátralévő részében a komplex szám rendjének a fogalmával ismerkedünk meg. Ez a téma kicsit 

nehezebb az eddigieknél, ezért az Olvasó megteheti, hogy előreszalad a polinomokhoz, és ide akkor tér vissza, 

amikor már kicsit jobban beleszokott az új gondolkodásmódba. A most következő anyagra legközelebb a 

körosztási polinomok vizsgálatakor, azután pedig a csoportelméleti elemrend tárgyalásakor lesz szükség. 



 Komplex számok  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az ε1 komplex számról beláttuk, hogy hatványai periodikusan ismétlődnek. Vizsgáljunk most meg ebből a 

szempontból egy tetszőleges z nem nulla komplex számot. „Tipikus esetben” a z szám összes egész kitevőjű 

hatványa páronként különböző lesz. Ilyen szám például a z=2, hiszen az 1, 2, 4, 8, ... és 1, 1/2, 1/4, 1/8,... 

számok között nincs két egyenlő. 

1.5.5. Gyakorlat.  Mely valós z≠ 0 számokra fordulhat elő, hogy zk=zℓ, noha k≠ ℓ? 

Tegyük föl, hogy a z komplex számra zk=zℓ teljesül, noha k≠ ℓ. Ekkor zk-ℓ=zℓ-k=1, így léteznek olyan nem nulla 

kitevők, melyekre z-t emelve 1-et kapunk. 

1.5.6. Definíció.  Az n egész szám jó kitevője a z komplex számnak, ha zn=1. 

Mivel a k-ℓ és ℓ-k jó kitevők egyike pozitív, van pozitív jó kitevő is. Legyen d a legkisebb pozitív jó kitevő. 

Osszuk el k-ℓ-et maradékosan d-vel: k-ℓ=dq+r, ahol 0≤ r<d. Ekkor 

 

Tehát r is jó kitevő. Mivel d a legkisebb pozitív jó kitevő volt, és r<d, az r már nem lehet pozitív. Ezért r=0, 

vagyis d∣ k-ℓ. Beláttuk tehát, hogy ha zk=zℓ, akkor d∣ k-ℓ. 

Ennek az állításnak a megfordítása is igaz. Ha d∣  k-ℓ, akkor zk-ℓ hatványa zd=1-nek, és így zk-ℓ=1, vagyis zk=zℓ. 

Szavakban megfogalmazva: z két hatványa akkor és csak akkor egyenlő, ha a kitevők különbsége a d szám 

többszöröse. 

Tehát z hatványai d szerint periodikusak! Hiszen z, z2, ..., zd=1 még páronként különböző (mert ezeknek a d-nél 

kisebb kitevőknek a különbsége nem lehet d-vel osztható), de már zd+1=z, zd+2=z2, és így tovább. Így z-nek 

pontosan d darab különböző hatványa van. Ezt a d számot a zrendjének nevezzük. 

1.5.7. Definíció.  Egy z komplex szám különböző (egész kitevős) hatványainak a számát a zrendjének nevezzük 

és o(z)-vel jelöljük. Ez vagy pozitív egész, vagy a ∞ szimbólum. 

1.5.8. Tétel.  A z számnak vagy bármely két egész kitevőjű hatványa különböző (ilyenkor a rendje végtelen), 

vagy pedig a hatványok a rend szerint periodikusan ismétlődnek. A rend a legkisebb pozitív „jó” kitevő, vagyis 

a legkisebb olyan pozitív egész, melyre a számot emelve 1-et kapunk. Továbbá 

 

A jó kitevők tehát pontosan a rend többszörösei. 

Megjegyzés 

Az Olvasónak a lehető legmelegebben ajánljuk, hogy a fentiek jobb megértése érdekében ismételje át a 

rendnek a számelméletben használt, analóg fogalmát (lásd [1], 3.2. szakasz). Röviden összefoglaljuk a 

legfontosabb tudnivalókat. 

Legyen z∈ℤ m olyan szám, amely m-hez relatív prím. Hatványozzuk z-t a modulo m szorzás szerint. A 

hatványok periodikusan ismétlődni fognak. Nevezzük z rendjének modulo m (jele om(z)) a z szám 

modulo m különböző hatványainak a számát. A rend most is a legkisebb pozitív „jó” kitevő, vagyis a 

legkisebb olyan pozitív egész, melyre a számot a *m szorzás szerint hatványozva 1-et kapunk. Az elemi 

számelméletben szívesebben használnak mindennek a kifejezésére kongruenciákat. Így tetszőleges m-

hez relatív prím z egészre 

 

A jó kitevők tehát pontosan a rend többszörösei. 

Vigyázzunk, nem minden n-edik komplex egységgyök rendje n. Például az 1 rendje 1, noha az 1 minden n-re n-

edik egységgyök. A negyedik egységgyökök közül az i és -i rendje 4, a -1 rendje 2, az 1 rendje pedig 1. A 

hatodik egységgyökök rendjeit a 3.1. ábrán szemléltettük. Próbáljuk most általánosan meghatározni az n-edik 

egységgyökök rendjeit. Ebben a következő feladat lesz a segítségünkre. 
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1.5.9. Feladat.   Egy bolha ugrál körbe egy n-szög csúcsain, úgy, hogy minden ugrásnál k csúcsnyit lép előre. 

Hány lépés után jut vissza a kiindulóponthoz? Hány kört tesz meg ezalatt? Hány csúcsot érint összesen? 

1.5.10. Tétel.  Ha a z komplex szám rendje véges, és k egész szám, akkor 

 

Ez a hatvány rendjének képlete. 

Bizonyítás. Legyen o(z)=n, és írjuk föl a z hatványait sorban egy n-szög csúcsaira. Helyezzünk rá egy bolhát a 

zn=1-nél levő csúcsra. Amikor a zk számot hatványozzuk, akkor mindig azokra a csúcsokra jutunk, ahol a bolha 

lesz, amikor k-asával ugrál (az első ugrás után a zk-ban, azután a (zk)2-ben, és így tovább). A zk rendje a 

hatványainak a száma, vagyis a bolha által érintett csúcsok száma, ami az előző feladat szerint n/(n,k). □ 

A képlettel ellenőrizhetjük, hogy mivel o(i)=4, ezért o(i2)=4/(4,2)=2, és o(i3)=4/(4,3)=4. Általában, ha 

 

akkor már láttuk, hogy ε1-nek n különböző hatványa van, tehát a rendje n, és így a hatvány rendjének képlete 

szerint 
 

 
(1.5) 

Ezt praktikusabban is megfogalmazhatjuk. Az εk képletében egyszerűsítsük le a k/n törtet. Ekkor elérhetjük, 

hogy k és n relatív prímek legyenek. Ilyenkor pedig az (1.5) képlet n-et ad eredményül. Ez az észrevétel igen 

hasznos konkrét számoláskor, feladatmegoldáskor, ezért egy külön állításba foglaljuk. 

1.5.11. Állítás.  Egy z≠ 0 komplex szám rendje pontosan akkor véges, ha abszolút értéke 1, szöge pedig a 2π 

racionális többszöröse. Ha ez a racionális szám egyszerűsíthetetlen tört alakjában fölírva p/q (ahol q>0), akkor a 

z rendje q. 

1.5.12. Definíció.  Az n rendű komplex számokat primitív n-edik egységgyököknek nevezzük. 

Ezek mind az n-edik egységgyökök között vannak, és az (1.5) képlet szerint azok az εk számok lesznek primitív 

n-edik egységgyökök, melyekre (k,n)=1. 

1.5.13. Tétel.  A primitív n-edik egységgyökök pontosan az 

 

alakú számok, ahol k és n relatív prímek, és 0≤ k<n. Számuk θ(n), ahol θ a számelméletből ismert Euler-

függvény (D.4.1. Definíció). Egy komplex szám akkor és csak akkor n-edik primitív egységgyök, ha a hatványai 

pontosan az összes n-edik egységgyökök. 

Bizonyítás. Csak az utolsó állítást nem láttuk be az eddigiek során. Ha ε primitív n-edik egységgyök, akkor a 

rendje n, ezért n különböző hatványa van. Ezek mind n-edik egységgyökök, és mivel abból is n darab van, 

mindet meg kell kapjuk. Megfordítva, ha ε hatványai pont az n-edik egységgyökök, akkor n különböző hatványa 

van, és így a rendje n. □ 

A rend fogalmának bevezetésével befejeztük a komplex számokkal való ismerkedést. Láttunk néhány 

geometriai alkalmazást, és a gyökvonás sem probléma többé, de a harmadfokú egyenlettel kapcsolatos 

kérdéseket még nem tisztáztuk. Erre akkor kerül majd sor, amikor már eleget fogunk tudni polinomokról is. 

Mostantól kezdve szám alatt mindig komplex számot értünk. 

Gondolkodjunk!   

1.5.14. Gyakorlat.  Oldjuk meg az alábbi egyenleteket (x komplex szám). 

1. x3=1. 
2. x4=-4. 
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3. . 
4. xn=-1. 

1.5.15. Gyakorlat.  Az alábbi számoknak mennyi a rendje? Mely n-ekre lesznek n-edik egységgyökök? És 

primitív n-edik egységgyökök? 

1. 1+i. 

2. . 

3. . 
4. cos (336°)+i sin (336°). 

1.5.16. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden komplex egységgyök pontosan egy n-re lesz primitív n-edik 

egységgyök, de végtelen sok n-re lesz n-edik egységgyök. 

1.5.17. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha n>0 egész, ε∈ℂ , és εn=i, akkor ε rendje véges, és néggyel osztható. 

1.5.18. Gyakorlat.  Ha ε primitív 512-edik egységgyök, akkor mik a -iε rendjének lehetséges értékei? 

1.5.19. Feladat.  Hogyan függ össze egy komplex szám és az ellentettjének a rendje? (Először kis n számokra 

vizsgáljuk meg.) 

1.5.20. Gyakorlat.  Szorozzuk össze a hatodik egységgyököket a negyedik egységgyökökkel az összes 

lehetséges módon. Hány különböző számot kapunk? Mi a helyzet, ha a hatodik és a hetedik egységgyököket 

szorozzuk össze? 

1.5.21. Gyakorlat.  Legyenek m és n pozitív egészek. 

1. Hány közös gyöke van az xn=1 és xm=1 egyenleteknek ℂ -ben? 
2. Mutassuk meg, hogy egy n-edik és egy m-edik egységgyök szorzata nm-edik egységgyök. 
3. Bizonyítsuk be, hogy egy n-edik és egy m-edik primitív egységgyök szorzata akkor és csak akkor nm-edik 

primitív egységgyök, ha m és n relatív prímek. 

1.5.22. Gyakorlat.  Mennyi az n-edik egységgyökök összege, szorzata és négyzetösszege? (A primitív n-edik 

egységgyökök összegét és szorzatát majd a 3.9.18. Feladatban határozzuk meg.) 

Az alábbi feladatokban használjuk föl a 2.2.46. Gyakorlatban bizonyított binomiális tételt. 

1.5.23. Feladat.  Hozzuk „zárt alakra” a következő összeget: 

 

(Az utolsó tagban alul 1864 szerepel, de ezt nem kell kiírni, mert egy binomiális együttható értéke megállapodás 

szerint nulla, ha alul nagyobb szám van, mint fölül, és így az összeg tagjai egy idő után nullává válnak.) 

1.5.24. Feladat.  Fejezzük ki  cos x és  sin x segítségével  sin 7x-et. Általánosítsuk a kapott képletet. 

6. A komplex számok precíz bevezetése 

Megjegyzés 

Bizonyára sok Olvasónk hallott már Gödel nevezetes, és teljesen szabatosan bizonyítható tételéről, 

amely szerint nem lehet bebizonyítani, hogy a jelenleg használt matematikában soha nem fog 

felbukkanni ellentmondás (kivéve, ha a matematika már eleve ellentmondásos). Így teljes biztonságot 

nem érhetünk el a komplex számok bevezetésekor sem. De ha az igényeinket lejjebb adjuk, akkor sem 

lehetünk elégedettek a komplex számok eddig használt, szemléletes bevezetésével. Zavaró például az, 

hogy még mielőtt összeadást és szorzást definiáltunk volna, már magában a komplex szám a+bi 

definíciójában mindkettő szerepel. Márpedig a matematikában nem definiálhatunk egyetlen fogalmat 

sem Münchhausen-módra, saját maga segítségével. 
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Érdemes tehát a komplex számok fogalmát egy fokkal precízebben bevezetni, mint ahogy eddig tettük, 

hogy ne adjon félreértésre alkalmat, hogy meggyőzhessük magunkat arról: ha a valós számokkal való 

számolás során nem lehet baj (ellentmondás), akkor a komplex számok használata esetében sem lesz. 

Természetesen mindez csak a szemléletesség rovására történhet. Ezért úgy kell ügyeskednünk, hogy a 

bevezetés végére érve az eddig szemléletesen használt fogalmakat, jelöléseket továbbra is ugyanúgy 

használhassuk, mint eddig. 

A komplex számok precíz bevezetése magasabb fokú matematikai érettséget igényel, mint amit a 

könyv eddigi részeiben feltételeztünk. Meggyőződésünk, hogy először a komplex számokkal (sőt, 

esetleg a polinomokkal) való számolás gyakorlati fogásait célszerű elsajátítani. Ezért ezt a szakaszt 

teljes egészében apró betűs résznek érdemes tekinteni. Az Olvasó előszörre nyugodtan átugorhatja, 

annál is inkább, mert a konstrukció igazán tanulságos mozzanatai később újra és újra megjelennek 

majd. Először a polinomok precíz bevezetésekor (3. szakasz), később a hányadostest (5.7.2. Tétel), 

vagy az egyszerű algebrai testbővítés konstrukciójakor (6.4.3. Tétel). Sőt, a faktorgyűrűk vizsgálatakor 

a komplex számok bevezetésére is egy alternatív, precíz módszert lelünk majd (2. szakasz). 

Abból indulunk ki, ahogyan a komplex számok egyenlőségét definiáltuk. A komplex számokat a valós és 

képzetes részük egyértelműen meghatározza, és ezek tetszőleges valós számok lehetnek. Így az a+bi komplex 

számra gondolva egy olyan matematikai objektumot kell keresnünk, amelyet az a és b számok (a sorrendre is 

tekintettel) egyértelműen meghatároznak. Ilyen objektum az (a,b) rendezett pár (de akinek jobban tetszik, 

gondolhat helyette a sík megfelelő pontjára is, és akkor egy füst alatt a komplex számok geometriai kapcsolatát 

is megkapja). Tehát a nem szemléletes, de jól kezelhető definíció a következő: 

1.6.1. Definíció.   Komplex számon egy z=(a,b) rendezett párt értünk, ahol a és b valós számok. A z=(a,b) 

komplex szám valós részea, képzetes részeb. 

A műveleteket is könnyen definiálhatjuk, ha suttyomban az (a,b) helyére odaképzeljük az a+bi-t, és így 

„átkódoljuk” az 1.3.2. Definíciót: 

 

A komplex számok között most nincsenek ott a valós számok, hiszen azok nem rendezett párok. Az a valós 

számot a+0⋅  i-ként írtuk föl komplex számként, ehelyett az (a,0) párra kell gondolnunk. Az ilyen párokkal 

ugyanúgy kell számolni, mint a valós számokkal, hiszen a fenti képletek szerint 

 

Másképp fogalmazva, a θ: a↦ (a,0) leképezés (amely kölcsönösen egyértelmű a valós számok és az (a,0) alakú 

komplex számok között) tartja az összeadást és a szorzást is. Ezért az a számot azonosítjuk a neki megfelelő 

(a,0) komplex számmal. (Ennek az azonosításnak vannak precíz technikái, lásd a 6.4.3. Tétel bizonyítása utáni 

megjegyzést.) 

Látszólag nincs ott az újsütetű komplex számok között az i sem. A szemléletes definíció szerint persze i=0+1⋅  

i, és így bevezethetjük az i=(0,1)jelölést. Ekkor a szorzás szabálya miatt 

 

amit a -1 számmal azonosítottunk. Magyarul i2=-1, immár precízen. Végül az összeadás és a szorzás szabálya 

szerint 

 

ezt a számot pedig éppen a+bi-vel azonosítottuk. Így a komplex számok tényleg az a+bi alakú kifejezések, 

melyekkel a műveleteket úgy kell végezni, ahogyan már megszoktuk. 

7. Összefoglaló 
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A modulo m maradékok ℤ m={0,1,...,m-1} halmazán bevezettük a modulo m összeadás és szorzás fogalmát 

(1.1.4. Definíció), és felderítettük ezek alapvető tulajdonságait (1.1.5. Állítás). Megállapítottuk, hogy ezek 

nagyon hasonlítanak a számok közötti műveletek tulajdonságaira, valamint hogy művelettartó az a leképezés, 

amely minden egész számhoz a mod m maradékát rendeli (1.1.6. Állítás). A kivonás az ellentett hozzáadása, az 

osztás a reciprokkal (inverzzel) való szorzás. Az ellentett mindig létezik, a reciprok azonban nem. Nyitva 

maradt a nullosztómentesség kérdése is: egy szorzat lehet-e nulla úgy, hogy egyik tényezője sem nulla. A 

maradékokkal való számolást felhasználtuk kombinatorikai és számelméleti feladatok megoldására. 

Megbeszéltük a harmadfokú egyenlet megoldási ötletét, és ebből levezettük a Cardano-képletet, bár az még nem 

derült ki, hogy ez megadja-e az egyenlet összes megoldását. Konkrét példák alapján azt tapasztaltuk, hogy ha az 

egyenletnek csak egy valós gyöke van, akkor azt a képlet megadja, de három valós gyök esetén ezeket csak úgy 

tudjuk megkapni, ha hajlandók vagyunk formálisan számolni negatív számok négyzetgyökeivel. 

Hogy a negatív számok négyzetgyökeivel való számolást precízzé tegyük, bevezettük a komplex számokat, mint 

a+bi alakú formális kifejezéseket, ahol i2=-1. Felfedeztük az összeadás és a szorzás szabályait és tulajdonságait 

(1.3.2. Definíció, 1.3.3. Állítás), melyek szintén nagyon hasonlítanak a számok közötti műveletek 

tulajdonságaihoz. A valós számokat is (a+0⋅  i alakú) komplex számnak képzeljük, és ezentúl „szám” alatt 

komplex számot értünk. Megmutattuk, hogy minden nem nulla komplex számmal lehet osztani (1.3.6. Állítás): a 

törtet a nevező konjugáltjával kell bővíteni. Ebből levezettük a nullosztómentességet is (1.3.7. Következmény). 

Kiterjesztettük az abszolút érték fogalmát komplex számokra (de leszögeztük, hogy komplex számok között 

nem értelmezünk egyenlőtlenségeket). Összefoglaltuk a konjugálás és az abszolút érték tulajdonságait (1.3.10. 

Állítás). 

A komplex számokat a sík pontjaival, illetve az ezekbe az origóból mutató helyvektorokkal azonosítottuk. 

Ekkor a komplex számok összeadása a vektorösszeadásnak felel meg. Egy komplex szám abszolút értéke az 

origótól való távolsága, és emiatt teljesül a háromszög-egyenlőtlenség (1.4.3. Tétel). Definiáltuk nem nulla 

komplex szám szögét, és trigonometrikus alakját. Megállapítottuk, hogy komplex számok szorzásakor a hosszak 

összeszorzódnak, a szögek pedig (mod 2π) összeadódnak (1.4.5. Állítás). Így képletet kaptunk a gyors 

hatványozásra (pozitív és negatív egész kitevők esetében). Az a következmény, hogy egy komplex számmal 

való szorzás egy forgatva nyújtás, lehetővé teszi, hogy komplex számokat használjunk geometriai feladatok 

megoldásához. 

Megállapítottuk, hogy egy nem nulla komplex számnak minden pozitív n egészre pontosan n darab n-edik 

gyöke van, amelyek egy origó középpontú szabályos sokszög csúcsaiban helyezkednek el. A gyökvonást 

trigonometrikus alakban célszerű elvégezni (1.5.2. Gyakorlat). Azokat az ε komplex számokat, amelyekre εn=1 

teljesül, n-edik egységgyököknek neveztük. Ezek a cos (2kπ/n)+i sin (2kπ/n) alakú számok, ahol 0≤ k<n, így 

összesen n darab n-edik egységgyök van. Ha egy komplex számnak ismerjük az egyik n-edik gyökét, akkor az 

összes n-edik gyökeit ebből az n-edik egységgyökökkel való szorzással kapjuk (1.5.4. Tétel). 

Egy z≠ 0 komplex szám o(z)rendje a különböző hatványainak a száma. Ez vagy végtelen, ebben az esetben z 

bármely két egész kitevőjű hatványa különböző, vagy egy pozitív r szám, ebben az esetben z hatványai r szerint 

periodikusan ismétlődnek, vagyis 

 

(1.5.8. Tétel). Speciálisan zn akkor és csak akkor 1, ha o(z)∣ n (ezek a z szám „jó” kitevői). Egy z komplex szám 

rendje akkor és csak akkor véges, ha a szám egységgyök, vagyis ha hossza 1, szöge pedig a 2π racionális 

számszorosa. Ha ez a racionális szám p/q, és (p,q)=1, akkor z rendje q (1.5.11. Állítás). Mindez a hatvány 

rendjének 

 

képletéből következik (1.5.10. Tétel). 

Egy komplex számot primitívn-edik egységgyöknek nevezünk, ha rendje n. Ezek a  cos (2kπ/n)+i sin (2kπ/n) 

alakú számok, ahol (k,n)=1. Összesen θ(n) darab primitív n-edik egységgyök van (itt θ(n) a számelméletből 

ismert Euler-függvény). Egy szám akkor és csak akkor n-edik primitív egységgyök, ha hatványai pontosan az 

összes n-edik egységgyökök (1.5.13. Tétel). 
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Végül mutattunk egy lehetséges módot a komplex számok precíz bevezetésére. Az a+bi-nek képzelt számot az 

(a,b) rendezett párként definiáltuk, és az ezek közötti műveleteket az 1.3.2. Definíció alapján adtuk meg (1.6.1. 

Definíció). Az a valós számot azonosítottuk az (a,0) komplex számmal, ezt azért tehettük meg, mert az 

összeadást és a szorzást mindkettővel „ugyanúgy” kell végezni. Ily módon a valós számok is komplex számokká 

váltak. Az i=(0,1) jelölést használva (a,b)=a+bi adódott, és így precízzé tettük a komplex számok korábbi, 

szemléletes definícióját. 
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2. fejezet - Polinomok 

... de az a+b-t és a nullát, ami nem is nulla, és az x-nek titokzatos hánytorgásait... 
— Fekete István: Téli berek 

1. A polinom fogalma 

Amikor közönséges egyenleteket kell megoldanunk, az ismeretlennel formálisan számolunk. Például az 

 

egyenlet esetében nem próbálunk az x helyébe konkrét számokat helyettesíteni, hanem olyan átrendezést hajtunk 

végre, ami minden egyes x-re helyes. Így a fenti egyenletből x+1-gyel átszorozva 

 

adódik. Ezt az átalakítást akkor is helyesnek érezzük, ha tudjuk, hogy ez utóbbi egyenletnek nincs megoldása 

(hiszen 1=0-ra vezet), tehát semmilyen konkrét x számra nem teljesül egyik fölírt egyenlőség sem. 

Ahogy tehát a komplex számok bevezetése kapcsán megállapítottuk, hogy milyen szabályok szerint szabad 

számolni negatív számok négyzetgyökeivel, úgy érdemes most is megvizsgálni, hogy az „ismeretlen, 

meghatározatlan számokat” tartalmazó kifejezéseket hogyan kezelhetjük. 

Miért van erre szükség? Hiszen az egyenletmegoldást már a középiskolában begyakoroltuk. A válasz az, hogy 

szeretnénk sok problémára közös megoldási módszert találni. Ilyen például egy egyenlet megoldóképlete. Más 

esetben olyan, minél egyszerűbb kifejezést kell fölírnunk, ami adott helyeken adott értékeket vesz föl (így 

kereshet például egy fizikus törvényt, szabályszerűséget a mérési eredményeihez). Ilyenkor ismernünk kell a 

fölírandó kifejezések tulajdonságait. Az is előfordul, hogy meg szeretnénk bizonyosodni: egy bonyolult 

egyenletnek nincs már más megoldása, mint amiket megtaláltunk. Ehhez jól jönne egy olyan tétel, ami 

megmondja, hogy egy egyenletnek, az alakjától függően, maximum hány megoldása lehet. 

De szükség lehet negatív eredmények bizonyítására is. A matematikában nagyon hasznos ismerni a módszereink 

korlátait is, hogy tudjuk: egy-egy probléma megoldásához kell-e új módszert kifejleszteni. Fontos példa ilyen 

korlátra, hogy a legalább ötödfokú egyenletek esetében már nem létezik olyan általános megoldóképlet, amely a 

négy alapművelet és gyökvonás segítségével megadja az egyenlet gyökeit. Ennek a bizonyításához precízen 

tudnunk kell, mit is értünk egyenlet, megoldóképlet alatt, és mik ezeknek a tulajdonságai. 

Megjegyzés 

A komplex számokhoz hasonlóan arra törekszünk, hogy az Olvasó minél hamarabb el tudjon kezdeni 

számolni polinomokkal. Ezért a lehető legpraktikusabban vezetjük be ezt a fogalmat. A precíz 

bevezetés a 3. szakaszban található. 

Elsőként az olyan kifejezéseket vesszük górcső alá, amelyekben számokon kívül csak egy x „ismeretlen” 

szerepel, és csak három műveletet használhatunk: összeadást, kivonást és szorzást. A komplex számok 

bevezetésekor észrevettük, hogy minden i-t tartalmazó, a fenti három művelettel fölírt kifejezés a+bi alakra 

egyszerűsíthető. Középiskolás tapasztalatunk az, hogy a zárójelek felbontásával, és x hatványai szerinti 

rendezéssel az x-et tartalmazó, e három művelettel fölírt kifejezések a következő alakra hozhatók: 

 

ahol a0,...,an számok (mostani tudásunkkal már komplex számok is lehetnek), és n≥ 0 egész szám. Az ilyen 

kifejezéseket polinomoknak nevezzük. Az x a polinomban szereplő határozatlan. Az ajxj kifejezések a polinom 

tagjai, az aj számok pedig a polinom együtthatói. Az a0 a polinom konstans tagja. 

Mivel formálisan számolunk, x-ről semmi mást nem tételezhetünk föl, csak azt, ami minden számra érvényes. 

Ezért 0⋅  x nulla lesz, de a fenti képletben semmilyen más egyszerűsítési lehetőséget nem várhatunk. A 0⋅  xk 

tagot néha érdemes lesz kiírni, néha meg érdemes lesz elhagyni. Így tehát az 1+x2 és az 1+0⋅  x+x2+0⋅  x3 
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polinomokat egyenlőnek tekintjük. A legegyszerűbb, ha minden polinomba odaképzeljük a ki nem írt x-

hatványokat is, nulla együtthatóval. Ekkor polinomok egyenlőségét a következőképpen definiálhatjuk. 

2.1.1. Definíció.  Két polinomot akkor és csak akkor tekintünk egyenlőnek, ha a megfelelő együtthatóik 

megegyeznek, vagyis ha minden k≥ 0 egészre az xk együtthatója a két polinomban ugyanaz. 

Ha a fenti f polinomban mindegyik aj együttható nulla, akkor a nullapolinomot kapjuk (ez nem tévesztendő 

össze a 0 számmal, de mindkettőt 0 jelöli). Ha f≠ 0, akkor hagyjuk el a polinom „jobb oldaláról” a nulla 

együtthatójú tagokat (vagyis keressük meg a legnagyobb olyan k számot, amelyre ak≠ 0). Így f(x)=a0+a1 x + a2 

x2 +... + ak xk adódik, ahol már ak≠ 0. Ebben az esetben a k kitevő a polinom foka, az akxk a polinom főtagja, az ak 

szám pedig a polinom főegyütthatója. Egy polinom normált, ha főegyütthatója 1. Tehát csak a nem nulla 

polinomoknak értelmezzük a fokát. Az f polinom fokát gr(f)-fel jelöljük (a gradus a „fok” szó latin 

megfelelője). Sok könyvben a deg(f) jelölést alkalmazzák (mert a „fok” angolul degree). Egyenlő polinomoknak 

természetesen ugyanaz a foka (ha létezik). Az f helyett mindegyik jelölésben írhatunk f(x)-et is, ha föl akarjuk 

tüntetni, hogy x a határozatlan. 

Annak igazolásához, hogy minden vizsgált kifejezés a fenti alakra hozható, elég azt ellenőrizni, hogy a fenti 

alakú polinomokat összeadva, kivonva és összeszorozva szintén ilyen alakú kifejezést kapunk. A komplex 

számok bevezetéséhez hasonlóan fontos lesz konkrétan kiszámolni az összeg és a szorzat képletét. 

Két polinom összegének kiszámításához a kisebb fokú polinom végére írjunk nulla tagokat úgy, hogy a 

következő alakot kapjuk: 

 

Tehát feltehető, hogy ugyanaz az n szám szerepel a két polinomban (de ekkor csak annyit tudunk, hogy 

polinomjaink foka legfeljebb n, tehát ilyenkor már nem tehetjük föl, hogy a két főegyüttható nem nulla). Ez a 

fölírás azért hasznos, mert az összeadást könnyen elvégezhetjük: 

 

Hasonló képlet adja a két polinom különbségét is: 

 

2.1.2. Állítás.  Két polinom összegének a foka legfeljebb akkora, mint a két polinom fokai közül a nem kisebb. 

Képletben: gr(f+g)≤ max (gr(f),gr(g) ). Ha a két polinom foka különböző, akkor egyenlőség áll. 

Természetesen az összeg fokáról csak akkor beszélhetünk, ha létezik, vagyis ha az összeg nem a nullapolinom. 

Bizonyítás. Ha f=g=0, akkor f+g is nulla. Ha nem, akkor f és g fönti fölírásában föltehetjük, hogy an≠ 0 (esetleg 

f-et és g-t meg kell cserélni). Tehát gr(f)=n és gr(g)≤ n. Nyilvánvaló, hogy gr(f+g)≤ n. Ha bn=0, akkor f+g 

főegyütthatója is an lesz, és így f+g foka pontosan n. Ha bn≠ 0, azaz mindkét polinom foka n, akkor 

elképzelhető, hogy an+bn=0, amikor f+g foka n-nél kisebb lesz (sőt f+g akár nulla is lehet). □ 

2.1.3. Gyakorlat.  Az a0+a1x+a2x2 és b0+b1x+b2x2+b3x3 polinomokat szorozzuk össze: bontsuk föl a zárójelet, 

rendezzük az eredményt x hatványai szerint, végül állapítsuk meg az eredmény fokát. 

A polinomok szorzásakor a következő fölírás lesz hasznos: 

 

ahol an≠ 0 és bm≠ 0. (Ha valamelyik tényező a nullapolinom, akkor a szorzat nyilván szintén nulla.) Szorozzuk 

össze ezt a két polinomot. 

2.1.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az (a1+...+an)(b1+...+bm) szorzat egyenlő az nm darab aibj szám 

összegével. 

A fenti észrevétel alapján az f és g szorzásánál a zárójelet úgy bonthatjuk ki, hogy az első összeg minden tagját 

megszorozzuk a második összeg minden tagjával, majd a kapott szorzatokat összeadjuk. Ezt az (n+1)(m+1) 

tagú összeget szeretnénk x hatványai szerint rendezni. Egy xk-s tag úgy tud keletkezni, hogy egy xi-s és egy xj-s 

tagot szorzunk össze, ahol i+j=k. Így az fg szorzatban xk együtthatója 
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 (2.1) 

Látszólag ck egy k+1 tagú összeg, de valójában az összegnek lehet kevesebb tagja. Például ha k=m+n, akkor az 

a0bn+m tag nem fog szerepelni, mert b indexe csak nullától m-ig halad. Ezt a gondot azonban könnyen 

kiküszöbölhetjük, ha megállapodunk abban, hogy nullának tekintjük bm+1, bm+2,..., és ugyanúgy an+1, an+2,... értékét 

(ahogy már a polinomok egyenlőségének 2.1.1. Definíciója előtt is tettük). Ezzel a fenti (2.1) képlet formálisan 

is helyessé válik. 

Az xn+m tag együtthatója egy n+m+1 tagú összeg, de ennek csak egyetlen nem nulla tagja van: anbm. Valóban, a 

tagok aibj alakúak, ahol i+j=n+m, és ha i>n, akkor ai=0, ha viszont i<n, akkor j>m, vagyis bj=0. Ez az egyetlen 

anbm tag viszont nem lesz nulla, mert egyik tényezője sem az. Ez bizonyítja a következő állítást. 

2.1.5. Állítás.  Az fg szorzat főegyütthatója anbm, foka n+m. Tehát nem nulla polinomok szorzásakor a fokok 

összeadódnak: gr(fg)=gr(f)+gr(g). Így a szorzatpolinom nem nulla, vagyis polinomok szorzására is érvényes a 

nullosztómentesség. 

A polinomokkal is a szokásos szabályok szerint számolhatunk. Foglaljuk össze bizonyítás nélkül ezeket a – 

remélhetőleg már ismerős – szabályokat. 

2.1.6. Állítás.  Legyenek f,g,h tetszőleges polinomok. 

1. (f+ g) + h=f+ (g + h) (az összeadás asszociatív). 
2. f + g = g + f (az összeadás kommutatív). 
3. f + 0 = 0 + f=f (azaz a 0 nullelem). 
4. Minden f-nek van ellentettje, azaz olyan g, melyre f + g = g + f=0. (Ilyen g lesz az a polinom, melynek 

együtthatói az f együtthatóinak ellentettjei.) 
5. (fg)h=f(gh) (a szorzás asszociatív). 
6. f g = g f (a szorzás kommutatív). 
7. f⋅  1 = 1⋅  f=f (vagyis az 1 egységelem). 
8. (f+ g)h=fh + gh (disztributivitás). 

A (3) állításban szereplő 0 a nullapolinomot jelöli (és nem a 0 számot). Hasonlóképpen a (7) állításban szereplő 

1 jel polinom, és nem szám: az a polinom, amelynek minden együtthatója nulla, kivéve a konstans tagot, ami 1. 

Általában tetszőleges c számot polinomnak is tekinthetünk. Ezek a konstans polinomok, azaz a nulladfokú 

polinomok és a nullapolinom. A konstans polinomokat ugyanúgy kell összeadni és szorozni, mint a megfelelő 

számokat. 

Mivel minden polinomnak létezik ellentettje, a kivonás is korlátlanul elvégezhető (mint az ellentett hozzáadása). 

Korábban láttuk, hogy az osztást (a maradékokkal való számolásnál is, a komplex számoknál is) a 

reciprokképzésre, vagyis az inverz elemmel való szorzásra vezethetjük vissza. Így van ez a polinomoknál is, de 

csak nagyon kevés polinomnak van reciproka. 

2.1.7. Állítás.  Az f polinomnak akkor és csak akkor van inverze (reciproka) a polinomok között, ha f nem nulla 

konstans polinom. 

Bizonyítás. Ha c≠ 0 konstans polinom, akkor inverze az 1/c konstans polinom (és így minden polinom 

elosztható vele: az együtthatóit kell c-vel elosztani). Tegyük most föl, hogy az f polinomnak van inverze. Ez azt 

jelenti, hogy létezik olyan g polinom, hogy fg=1. Így egyik tényező sem nulla, vagyis képezhetjük a szereplő 

polinomok fokát. Mivel szorzásnál a fokok összeadódnak, azt kapjuk, hogy 

 

Ezért f és g foka is nulla, vagyis f csak konstans polinom lehet. □ 

Megjegyzés 

A Maple program tudja kezelni a polinomokat. Erre több példát látunk majd a későbbiekben, most csak 

néhány alapvető funkciót illusztrálunk. 

 

              f := x+I; 
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              g := x-I; 

              expand(f*g); 

              2 

              x  + 1 

              degree(f*g); 

              2 

              ?polynomials 

             

Az utolsó sor segítséget ad a polinomokkal kapcsolatos parancsokhoz. 

Mielőtt továbblépnénk, bevezetünk egy jelölést. Soktagú összegeket eddig a ... szimbólum segítségével írtunk 

föl. Például a1+a2+...+an jelentette azt, hogy az ai számokat össze kell adni, miközben az i index 1-től n-ig fut. 

Ezzel a jelöléssel azonban több probléma is lehet. Ha az ai egy bonyolult kifejezés, akkor esetleg kényelmetlen 

vagy áttekinthetetlen leírni több tagot is (ahogy az imént három konkrét tagot is leírtunk: a1-et, a2-t és an-et). 

Esetleg nem is könnyű kitalálni, mire gondolhat az, aki mondjuk az a1+a3+...+an összeget írta le. Vajon itt a 

páratlan indexű ai számokat kell összeadni? E problémák áthidalására a következő jelölés szolgál. 

2.1.8. Definíció.  A 

 

úgynevezett szumma jelölés azt jelenti, hogy a j változó 1-től n-ig fut, és minden értékére össze kell adni a 

szumma jel jobb oldalán álló aj kifejezést. A 

 

produktum jelölés a szumma jelöléstől abban különbözik, hogy itt az aj kifejezéseket össze kell szorozni. 

Vagyis a fenti definícióban az a1+a2+...+an összeg, illetve az a1a2... an szorzat tömör jelölése szerepel. Sokszor 

előfordul, hogy a szummázás nem i=1-től n-ig, hanem i=m-től n-ig megy. Sőt, azt is megtehetjük, hogy a 

szumma jel alá egy feltételt írunk, és akkor a szummázást azokra az indexekre kell végrehajtani, amelyekre ez a 

feltétel teljesül. Például 

 

az 1000-nél kisebb prímszámok négyzetösszege. Az új jelöléssel a szorzatpolinomnak a (2.1) képletben szereplő 

általános együtthatóját is fölírhatjuk: 

 

(a második szummában hallgatólagosan azt feltételeztük, hogy i és j nemnegatív egészek). 

Ebben a szakaszban megismerkedtünk az egyhatározatlanú polinomok fogalmával, és néhány alapvető 

tulajdonságukkal. Sokszor előfordul, hogy több ismeretlenünk is van. Célszerű lenne tehát polinomnak tekinteni 

mondjuk az 

 

kifejezést is. Az eddigiekhez hasonló módon definiálhatnánk a többhatározatlanú polinomok fogalmát, és 

levezethetnénk a műveleti szabályokat. Azonban a képleteink egyre bonyolultabbak lennének, és ezért más utat 

fogunk keresni. 

Ezt az új utat a következő probléma megoldása jelöli ki: nullosztómentes-e a szorzás a többhatározatlanú 

polinomok között? Elvileg előfordulhatna, hogy amikor a szorzást elvégezzük, akkor a zárójel felbontása után 

keletkező összes tag kipotyog. Láttuk, hogy az egyhatározatlanú polinomok között ez nem történhet meg, az oka 
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az volt, hogy ha a polinomok legmagasabb fokú tagjai anxn és bmxm, akkor csak egyetlen xn+m-es tag keletkezik a 

szorzásnál, és ezért az biztosan nem fog kiesni. 

Többhatározatlanú polinomnál azonban vigyáznunk kell: a fenti polinomban x2y2-et vagy xy4-t tekintsük-e 

magasabb fokú tagnak? Úgy érdemes eljárni, hogy kijelöljük az egyik határozatlant, mondjuk az x-et, és a 

polinomot az x hatványai szerint rendezzük: 

 

Az együtthatók most már nem számok, hanem y polinomjai, de ez nem gond, hiszen számolni azokkal is 

tudunk! Beszélhetünk főegyütthatóról is, ez most y2-i. A nullosztómentességhez az kell, hogy a két összeszorzott 

polinom főegyütthatójának szorzata ne legyen nulla, és ez igaz, mert y polinomjairól már beláttuk a 

nullosztómentességet. 

A többhatározatlanú polinomok vizsgálatához tehát arra van szükség, hogy a polinomokat általánosan vezessük 

be: az együtthatókról ne tegyük föl, hogy számok, hanem csak azt, hogy a szokásos szabályok szerint lehet velük 

számolni. Ez más területen is kamatozna, például számelméleti feladatoknál, mert itt néha olyan egyenleteket 

(kongruenciákat) kell megoldani, ahol az együtthatókkal modulo m kell számolni. Az is elképzelhető, hogy egy-

egy alkalmazásban csak az egész, vagy csak a racionális együtthatójú polinomokat célszerű megengednünk. E 

problémák megoldása érdekében a most következő két szakaszban (2 és 3) egy kitérőt teszünk. 

Megjegyzés 

Az Olvasó bátran megteheti, hogy ezt a kitérőt egyelőre átugorja, és a polinomokat továbbra is úgy 

tekinti, hogy az együtthatóik komplex számok. Ha így tesz, akkor ezzel a szemlélettel megértheti a 4. 

szakaszban leírtak lényegét, de ha a többhatározatlanú polinom fenti, szemléletes „definícióját” 

elfogadja, akkor a polinomokról szóló további anyag jelentős részét is. Fog majd találkozni furcsa 

jelenségekkel (például azzal, hogy a nullosztómentesség nem mindig teljesül), ezért előbb-utóbb 

mindenképpen érdemes lesz majd visszatérnie a következő két szakaszhoz, és ezek megértése után még 

egyszer átvennie az anyagot. 

Gondolkodjunk!   

2.1.9. Gyakorlat.  Végezzük el az alábbi műveleteket a komplex együtthatós polinomok körében, és állapítsuk 

meg az eredmény fokát. 

1. (x3+3x2+2)-(x3+3x-4). 
2. (x2+ix+3)(x2+i). 

2.1.10. Gyakorlat.  Fejtsük ki az (a1+b1)...(an+bn) szorzatot (először az n=3 esetben). Mi történik, ha sok 

tényezőt szorzunk össze, amelyek mindegyike soktagú összeg? 

2.1.11. Gyakorlat.  Igazoljuk az alábbi azonosságot: 

 

2.1.12. Feladat.   *  Legyen n≥ 1 egész és ε primitív n-edik egységgyök. Számítsuk ki az 

 

összeg abszolút értékét, továbbá ha n prímszám, akkor magát az S összeget is. 

2. A szokásos számolási szabályok 

Az előző szakaszban megállapítottuk, hogy a polinomokat úgy lenne érdemes bevezetni, hogy az 

együtthatóikról semmi mást nem teszünk föl, mint hogy azokkal a szokásos szabályok szerint számolni lehet. 

Ezeket a „szokásos” szabályokat már három ízben megfogalmaztuk: az 1.1.5, 1.3.3 és 2.1.6. Állításokban. 
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Kézenfekvő tehát most már általában megfogalmazni őket, hogy ne kelljen még negyedszer, ötödször, 

hatodszor leírni ugyanazt, hanem egy szóval hivatkozhassunk rájuk. Ez a szakasz az új elnevezések bevezetését, 

felsorolását tartalmazza. 

Adott tehát egy R halmaz, amin műveleteket (összeadást, szorzást) értelmezünk valamilyen módon. Egy 

kétváltozós * művelet tehát semmi egyebet nem jelent, mint hogy R bármely két a és b elemét „össze tudjuk 

műveletezni” (összeadni, összeszorozni), és az a*b eredmény szintén az R halmaznak egy eleme lesz. Vagyis 

egy kétváltozós művelet egy tetszőleges kétváltozós függvény az R halmazon, amely szintén az R halmazba 

képez. 

Nagyon vigyázzunk arra, amikor egy műveletet megadunk, hogy azt tényleg minden elempárra, egyértelműen 

definiáljuk. Ezt mindig elsőnek érdemes ellenőrizni. Például a kivonás nem művelet a pozitív számok halmazán, 

hiszen a 3-5 eredménye nincs benne ebben a halmazban. Viszont művelet lesz az egész számok halmazán, 

hiszen bármely két egész szám különbsége is egész szám 

Most áttekintjük a műveletek már ismerős tulajdonságait. 

2.2.1. Definíció.  Az R halmazon értelmezett kétváltozós * művelet 

1. asszociatív, ha tetszőleges x,y,z∈  R esetén (x*y)*z=x*(y*z); 
2. kommutatív, ha tetszőleges x,y∈  R esetén x*y=y*x. 

Az asszociativitás azt jelenti, hogy a háromtényezős szorzatokat zárójelek nélkül írhatjuk föl (de a sorrendre 

ügyelnünk kell). Ebből már (nem könnyen, de) be lehet bizonyítani, hogy a többtényezős szorzatok fölírásakor 

sem kell zárójeleket használni. Az Olvasó esetleg meg is próbálkozhat a bizonyítással. 

2.2.2. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha * asszociatív kétváltozós művelet, akkor az a1*a2*... *an szorzatot 

akárhogyan is zárójelezzük, az eredmény mindig ugyanaz lesz. 

Asszociatív műveletre az egyik legfontosabb, eddig még nem szerepelt példa az, amikor függvényeket 

helyettesítünk egymásba, vagyis egymás után alkalmazzuk őket. 

2.2.3. Definíció.  Legyen X tetszőleges halmaz, és R az összes X-et X-be képző (egyváltozós) függvények 

halmaza. Ha f,g∈  R, akkor f∘  g azt a függvényt jelöli, amikor f-be g-t helyettesítünk, vagyis először g-t, majd f-

et alkalmazzuk. Képlettel kifejezve 

 

tetszőleges x∈  X esetén. Az f∘  g neve az f és gkompozíciója. 

Az analízisben néha kompozíció helyett összetett függvény képzéséről beszélnek. Ez a művelet általában nem 

kommutatív. Nem mindegy, hogy a csirkét előbb megkopasztjuk, és azután megsütjük, vagy előbb megsütjük, 

és azután megkopasztjuk. A kompozíció művelete azonban mindig asszociatív. 

2.2.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a kompozíció művelete asszociatív. Adjunk példát két geometriai 

transzformációra, ami azt mutatja, hogy a kompozíció általában nem kommutatív. 

A kommutativitás azt jelenti, hogy a soktényezős szorzatok esetében is mindegy a tényezők sorrendje. 

2.2.5. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha * asszociatív és kommutatív művelet, akkor az a1*a2*... *an szorzat 

tényezőit bármilyen sorrendben is írjuk föl, az eredmény mindig ugyanaz lesz. 

Az összeadás „szokásos tulajdonságai” között felsoroltuk azt, hogy van egy „nulla” nevű elem, amihez bármely 

x számot hozzáadva ezt az x számot kapjuk eredményül. A szorzásnál ugyanezt a tulajdonságot emlegettük, csak 

ott egységelemről beszéltünk nullelem helyett. Általános művelet esetén (ami lehet összeadás, szorzás vagy 

egész más is), célszerű egy új, közös nevet bevezetni. 

2.2.6. Definíció.  Legyen * kétváltozós művelet az R halmazon. Azt mondjuk, hogy az e∈  Rneutrális (magyarul 

semleges) elem, ha tetszőleges x∈  R esetén e*x=x*e=x. Ha a művelet jele +, akkor általában nullelemről 

beszélünk, és a 0 jelet használjuk. Ha viszont a művelet szorzás (amit a leggyakrabban egyszerűen egymás 

mellé írással jelölünk), akkor a neutrális elemet egységelemnek hívjuk, és 1-gyel jelöljük. 
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2.2.7. Gyakorlat.  Melyik függvény lesz a kompozícióra nézve neutrális elem? 

Megjegyzés 

Nemkommutatív művelet esetében szokás bal oldali neutrális elemről is beszélni, ha csak azt 

követeljük meg, hogy e*x=x teljesüljön minden x-re. Hasonlóan ejobb oldali neutrális elem, ha minden 

x-re x*e=x. Ebben a könyvben vizsgálunk ugyan fontos nemkommutatív műveleteket, de az egyoldali 

neutrális elem csak ritkán fog szerepet játszani. 

2.2.8. Feladat.  Mutassuk meg, hogy tetszőleges műveletre nézve legfeljebb egy neutrális elem lehet. 

Megjegyzés 

Általános iskolában az osztást a szorzás „inverz műveleteként” definiáltuk: b:a az az x szám, amelyre 

xa=b. Nemkommutatív művelet esetében persze az ay=b egyenlet megoldása is a b:a osztás 

eredménye, csak éppen a „másik oldalról” kell osztani. Több konkrét példán is láttuk már, hogy az 

osztást a reciprokkal való szorzásként számíthatjuk ki. Ezért kényelmesebb lesz, ha először a reciprok 

fogalmát definiáljuk, és az osztást erre vezetjük vissza. Mivel a kommutativitást nem tesszük föl, „bal 

oldali” és „jobb oldali” reciprokról is beszélnünk kell. Szokásosabb a „reciprok” helyett az „inverz” szó 

használata. 

2.2.9. Definíció.  Legyen e neutrális elem a * műveletre nézve. Ha u*v=e, akkor azt mondjuk, hogy 

ubalinverzev-nek, v pedig jobbinverzeu-nak. Ha v*u=e is teljesül, akkor azt mondjuk, hogy u és v egymás 

inverzei. Ha egy elemnek van kétoldali inverze, akkor invertálhatónak nevezzük. Ha a művelet a +, akkor 

inverz helyett ellentettről beszélünk. Ilyenkor a v=-u jelölést alkalmazzuk. Ha a művelet jele a szorzás (vagy 

egymás mellé írás), akkor u inverzét u-1-gyel jelöljük. 

2.2.10. Feladat.  Legyen * asszociatív, de nem feltétlenül kommutatív művelet, melynek van neutrális eleme. 

1. Mutassuk meg, hogy ha egy u elemnek van balinverze is és jobbinverze is, akkor ez a kettő egyenlő (és így u 

invertálható). Speciálisan ha egy elemnek van kétoldali inverze, akkor ez az egyetlen balinverze és az 

egyetlen jobbinverze, vagyis az inverz egyértelmű. 
2. Ha az u és v elemek is invertálhatók, akkor igazoljuk, hogy u*v (kétoldali) inverze 

 

Tehát invertáláskor a tényezők sorrendje megfordul! 

2.2.11. Gyakorlat.  Legyen X egy halmaz és S az X-ből X-be vezető függvények halmaza. Jelölje e az X 

identikus leképezését (amely minden elemet saját magába visz). Igazoljuk, hogy az f,g∈  S függvények pontosan 

akkor inverzek e-re nézve a 2.2.9. Definíció értelmében, ha a „szokásos” értelemben e két függvény egymás 

inverze. Mely f∈  S függvényeknek van bal-, illetve jobbinverze? 

Az összeadásra vonatkozó „szokásos számolási szabályokat” úgy foglaltuk össze, hogy a most definiált 

tulajdonságokból többet is felhasználtunk. Érdemes külön nevet is adni a tulajdonságok ilyen csoportjainak. 

2.2.12. Definíció.  Ha egy nem üres halmazon értelmezett egy asszociatív művelet, akkor félcsoportról 

beszélünk. 

Ha egy félcsoportban minden elemmel lehet osztani, akkor azt csoportnak nevezzük. Ehhez persze elegendő, ha 

minden elemnek van inverze. 

2.2.13. Definíció.  Egy G nem üres halmaz csoport, ha értelmezett rajta egy * művelet a következő 

tulajdonságokkal. 

1. A * művelet asszociatív. 
2. Van neutrális eleme. 
3. G minden elemének van inverze. 

Megjegyzés 
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Mint láttuk, a neutrális elem egyértelmű, és az inverz létezése természetesen erre a neutrális elemre 

vonatkozik. Az inverzképzést szokásosabb külön (egyváltozós) műveletként bevezetni. Ennek 

előnyéről szólunk majd a 4. szakaszban. Most az a fontos számunkra, hogy a fent megfogalmazott 

definíció a lehető legegyszerűbb legyen. Ha inverzről esik szó, akkor ebbe ezentúl automatikusan 

beleértjük, hogy létezik a megfelelő neutrális elem is. 

A csoport definíciójában tehát nem tesszük föl, hogy a művelet kommutatív. A g és h elemeket fölcserélhetőnek 

nevezzük, ha g*h=h*g. Ha bármely két elem fölcserélhető, azaz ha a művelet kommutatív, akkor a csoportot 

kommutatív csoportnak vagy Abel-csoportnak hívjuk. Nagyon gyakori, hogy Abel-csoportok esetében a 

műveletet + jelöli. Ilyenkor tehát v ellentettje -v, és definiálhatjuk a kivonást az u-v=u+(-v) képlettel. 

Ha a csoport nem kommutatív, akkor viszont inkább egymás mellé írással jelöljük a műveletet. Ilyenkor 

osztásról nem lesz szó, mert u és v hányadosát kétféleképpen is definiálhatnánk: v-1u-nak is és uv-1-nek is. (Néha 

beszélnek ennek megfelelően balosztásról és jobbosztásról.) A 2.2.39. Feladatban belátjuk, hogy ha egy 

asszociatív művelet esetében a bal- és jobbosztás is korlátlanul elvégezhető, akkor csoportot kapunk. 

Megjegyzés 

A bal és jobb oldali osztás közötti elvi különbséget illusztrálja az osztás általános iskolában tanított 

kétféle fogalma. Ha egy étteremben 10 asztal van, és mindegyiknél négy vendég ül, akkor az 

étteremben 4⋅  10=40 vendég van. Természetesen 4⋅  10=10⋅  4, hiszen a szorzás az egész számok 

között kommutatív. De e két szorzatnak mégis más a jelentése, ha megállapodunk, hogy az első 

tényező mindig a csoportok létszámát, a második pedig a csoportok számát jelenti. Ha a kérdés az (40 

vendég esetén), hogy „ha minden asztalnál négyen ülnek, hány asztal van”, akkor ezt a feladatot 

bennfoglalásnak nevezik. Ha viszont az a kérdés, hogy „ha tíz asztal van, hányan ülnek egy asztalnál”, 

akkor részekre osztásnak. Az első esetben balosztásról van szó (4-gyel), a másodikban jobbosztásról 

(10-zel). Persze a kommutativitás miatt a bal és a jobb oldali hányados ugyanaz lesz, tehát számolnunk 

ugyanúgy kell, de a számolás értelme más a két esetben. Nemkommutatív műveletnél az eredmény is 

lehet más. 

Most röviden összefoglaljuk, hogy az eddig megismert konkrét műveletek milyen tulajdonságúak, de már az 

újonnan született nyelvünkön. Azt javasoljuk, hogy az Olvasó ellenőrizze az alábbi állításokat. 

2.2.14. Állítás.  Kommutatív csoportot alkotnak: 

1. A komplex számok az összeadásra: ℂ +. 
2. A nem nulla komplex számok a szorzásra: ℂ ×. 
3. A valós számok az összeadásra: ℝ+. 
4. A nem nulla valós számok a szorzásra: ℝ×. 
5. A racionális számok az összeadásra: ℚ+. 
6. A nem nulla racionális számok a szorzásra: ℚ×. 
7. Az egész számok az összeadásra: ℤ +. 
8. A komplex együtthatós polinomok az összeadásra: ℂ [x]+. 
9. A {0,1,..., m-1} halmaz a modulo m összeadásra: ℤ m

+. 
10. Az {1,2,3,4} halmaz a modulo 5 szorzásra: ℤ 5

× (ezt a jelölést majd később magyarázzuk meg). 

A felsorolt csoportok között persze összefüggés van. Ha tudjuk, hogy hogyan kell összeadni a komplex 

számokat, akkor ebből megkaphatjuk, hogy hogyan kell összeadni a valósakat, a racionálisakat, az egészeket, 

hiszen ezek mind részhalmazai a komplex számoknak. 

2.2.15. Definíció.  Legyen G egy csoport. Ha H részhalmaza G-nek, amely maga is csoport a G-beli műveletre 

nézve, akkor azt mondjuk, hogy HrészcsoportjaG-nek. Ezt úgy jelöljük, hogy H≤ G. 

Például ℤ +≤ℚ+≤ℝ+≤ℂ + és ℚ×≤ℝ×≤ℂ ×. Ugyanakkor ℚ× nem részcsoportja ℂ +-nak, mert más a művelet. 

Ugyanúgy ℤ 5
+ nem részcsoportja ℤ +-nak, mert itt is más a művelet: 2+4=6, de 2+5 4=1. (Erre különösen kell 

figyelnünk akkor, ha az egyszerűbb jelölés kedvéért +5 helyett +-t írunk.) 

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy részhalmaz részcsoport-e? A legelső kérdés, hogy egyáltalán el tudjuk-e 

végezni a műveletet a H halmazon belül. Ha például G=ℝ+, és H a -10 és 10 közötti számokból áll, akkor ebben 

a H halmazban nem is tudjuk elvégezni az összeadást, az kivezet belőle: például 8, 9∈  H, de 8+9∉  H. Elsőként 

tehát azt kell ellenőriznünk, hogy a H részhalmaz zárt-eG műveletére. 
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Az asszociativitást nem kell megvizsgálnunk, az automatikusan öröklődik, hiszen a bővebb G halmazon már 

tudjuk, hogy teljesül. A következő kérdés, hogy van-e H-nak neutrális eleme, és hogy elvégezhető-e benne az 

inverzképzés. Be lehet látni, hogy egy részcsoport neutrális eleme ugyanaz kell, hogy legyen, mint az eredeti 

csoporté, és így az inverzet is ugyanúgy kell kiszámítani. Az alábbi állításban összefoglaljuk, hogyan célszerű 

ellenőrizni, hogy egy részhalmaz részcsoport-e. 

2.2.16. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha G csoport egy * műveletre, akkor egy H⊆ G részhalmaz akkor és csak 

akkor részcsoport, ha 

1. H zárt a * műveletre, azaz h1,h2∈  H esetén h1*h2∈  H; 
2. H tartalmazza G neutrális elemét; 
3. H zárt a G-beli inverzképzésre, azaz ha h∈  H, akkor h-1∈  H. 

Igazoljuk azt is, hogy tetszőleges H részcsoport neutrális eleme ugyanaz, mint G neutrális eleme. 

2.2.17. Gyakorlat.  Adjunk példát arra, hogy a 2.2.16. Feladatban (1) és (2) együtt nem elegendő ahhoz, hogy 

részcsoportot kapjunk. 

2.2.18. Feladat.  Adjunk példát egy olyan S neutrális elemes félcsoportra, és benne egy olyan T részfélcsoportra 

(azaz szorzásra zárt részhalmazra), amelynek van neutrális eleme, de ez nem egyezik meg az S neutrális 

elemével. 

Megjegyzés 

Az előző feladat egy másik megoldását kapjuk a 2.2.36. Gyakorlatban, illetve a 2.4.29. Feladat 

megoldásában szereplő példából, ha csak a szorzás műveletét tekintjük. Ezekből a példákból láthatjuk, 

hogy annak az állításnak a bizonyítása, hogy részcsoport egységeleme ugyanaz, mint a csoport 

egységeleme, az inverz elemek felhasználása nélkül nem végezhető el. 

Következő célunk a „többszörös”, illetve „hatvány” fogalmának általánosítása. Mindkét esetben arról van szó, 

hogy egy műveletet (a többszörös esetében az összeadást, hatványozás esetében a szorzást) sokszor végzünk el. 

2.2.19. Definíció.  Legyen * asszociatív művelet az R halmazon, és a∈  R. Ekkor tetszőleges n pozitív egészre 

legyen 

 

Ha *-ra nézve van egy e neutrális elem, akkor legyen a0=e. Végül ha a invertálható, és inverze b, akkor legyen 

 

Ezek az a elem egész kitevőjű hatványai. Ha a műveletet + jelöli, akkor hatvány helyett többszörösről 

beszélünk, és az na írásmódot alkalmazzuk. 

Most áttekintjük a hatványozás ismert azonosságait. 

2.2.20. Gyakorlat.  Legyenek a és b invertálható elemek egy asszociatív, egymás mellé írással jelölt műveletre 

nézve, és m,n egész (nem feltétlenül pozitív) számok. Mutassuk meg a következőket. 

1. a-n az an inverze. 
2. aman=am+n. 
3. (am)n=amn. 
4. Ha a és b fölcserélhetők, azaz ab=ba, akkor (ab)n=anbn. 

A „szokásos” számolási szabályokban összeadás és szorzás is szerepelt, ezeket a disztributivitás kapcsolta össze. 

Az ilyen struktúrát gyűrűnek nevezzük. 

2.2.21. Definíció.  Az Rgyűrű, ha az R halmazon értelmezett egy összeadásnak nevezett + jelű művelet is, és 

egy szorzásnak nevezett, általában egymás mellé írással jelölt művelet is, a következő tulajdonságokkal. 

1. R az összeadásra nézve Abel-csoport. (Ez tehát azt jelenti, hogy + egy asszociatív és kommutatív művelet, 

amelyre nézve van nullelem, és minden elemnek van ellentettje.) 



 Polinomok  

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. R a szorzásra nézve félcsoport (azaz a szorzás asszociatív). 
3. Érvényes a disztributivitás: tetszőleges x,y,z∈  R esetén 

 

A gyűrűbeli szorzást nem definiáltuk kommutatívnak (ezért kellett két disztributív azonosságot is fölírni), és azt 

sem tettük föl, hogy van rá nézve egységelem. Ha a szorzás kommutatív, akkor kommutatív gyűrűről, ha van 

egységelem, akkor egységelemes gyűrűről beszélünk. 

Az összeadásra kapott csoportot az R gyűrű additív csoportjának nevezzük, és R+-szal jelöljük. Egységelemes 

gyűrűben van értelme annak, hogy egy elem invertálható-e vagy sem. A 2.2.10. Feladatból kapjuk, hogy az R 

invertálható elemei csoportot alkotnak az R-beli szorzásra, melynek egységeleme a gyűrű egységelemével 

egyenlő. Ez az Rmultiplikatív csoportja, jele R×. 

Azt a gyűrűt, amelynek a nulla az egyetlen eleme, nullgyűrűnek nevezzük. Ezt nem tekintjük egységelemes 

gyűrűnek. A többi egységelemes gyűrűben az egységelem különbözik a nullelemtől, és ilyenkor a multiplikatív 

csoportban nem lehet benne a nulla, más szóval a nullával soha nem lehet osztani: 

2.2.22. Feladat.  Mutassuk meg, hogy egy gyűrűben a nullával való szorzás mindig nullát ad eredményül, és így 

egy invertálható elem (speciálisan az egységelem) nem lehet nullával egyenlő. Igazoljuk azt is, hogy tetszőleges 

r és s elemekre r(-s)=(-r)s=-(rs). 

Az olyan kommutatív, egységelemes gyűrűket, amelyben minden nem nulla elemmel lehet osztani, testnek 

nevezzük. (A nullgyűrű tehát nem test, mert nem is egységelemes.) 

2.2.23. Definíció.  Ha egy gyűrű nem nulla elemei csoportot alkotnak a szorzásra, akkor a gyűrűt ferdetestnek 

hívjuk. A testek a kommutatív ferdetestek. 

Egy testben tehát két művelet van: egy összeadás, amely asszociatív, kommutatív, van nullelem, és minden 

elemnek van ellentettje; továbbá egy szorzás, amely szintén asszociatív és kommutatív, van egységelem, és erre 

nézve minden nem nulla elemnek van inverze (reciproka). A két műveletet a disztributív szabály kapcsolja 

össze. 

2.2.24. Állítás.  Kommutatív, egységelemes gyűrűt alkotnak: 

1. A komplex számok: ℂ . 
2. A valós számok: ℝ. 
3. A racionális számok: ℚ. 
4. Az egész számok: ℤ . 
5. A komplex együtthatós polinomok: ℂ [x]. 
6. A {0,1,..., m-1} halmaz a modulo m összeadásra és szorzásra: ℤ m. 

A felsoroltak közül ℂ , ℝ és ℚ testek is. 

A 2.2.31. Állításban megvizsgáljuk majd, hogy ℤ m mikor test. A fenti példákban, a csoportokhoz hasonlóan, 

többször előfordul, hogy az egyik gyűrű részhalmaza egy másiknak. 

2.2.25. Definíció.  Legyen R egy gyűrű. Ha S részhalmaza R-nek, amely maga is gyűrű az R-beli műveletekre 

nézve, akkor azt mondjuk, hogy SrészgyűrűjeR-nek. Ezt úgy jelöljük, hogy S≤ R. Ha R és S testek, akkor 

résztestről beszélünk. Ilyenkor azt is mondjuk, hogy az R test bővítése az S testnek. 

Például ℚ≤ℝ≤ℂ  résztestek, és ℤ  részgyűrűje ℚ-nak. Azt, hogy egy részhalmaz részgyűrű, illetve résztest-e, 

szintén a műveletekre való zártság vizsgálatával ellenőrizhetjük, a műveleti azonosságokkal (asszociativitás, 

disztributivitás) nem kell foglalkoznunk. 

2.2.26. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha R gyűrű, akkor egy S⊆ R részhalmaz akkor és csak akkor részgyűrű, 

ha 

1. S zárt az R összeadására és szorzására, azaz r1,r2∈  S esetén r1+r2 és r1r2∈  S; 
2. S tartalmazza R nullelemét; 
3. S zárt az R-beli ellentettképzésre, azaz ha r∈  S, akkor -r∈  S. 
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Ha R test, akkor az S részgyűrű pontosan akkor résztest, ha 

4. S tartalmazza R egységelemét; 

5. S zárt az R-beli inverzképzésre, azaz ha 0≠ r∈  S, akkor r-1∈  S. 

Tetszőleges S részgyűrű nulleleme ugyanaz, mint R nulleleme, és ha R test, akkor tetszőleges S résztest 

egységeleme ugyanaz, mint R egységeleme. 

Megjegyezzük, hogy általában egy részgyűrű egységeleme különbözhet a gyűrű egységelemétől (lásd a 2.2.36. 

Gyakorlatot és a 2.4.29. Feladatot). 

Az eddig vizsgált gyűrűk többségében egy szorzat csak úgy lehetett nulla, ha valamelyik tényezője nulla volt. 

Ilyen például ℂ  összes részgyűrűje, de a ℤ 6 gyűrű nem ilyen, mert itt a nem nulla 2 és 3 elemek szorzata nulla 

lesz. 

2.2.27. Definíció.  Ha egy R gyűrűben uv=0, de sem u, sem v nem nulla, akkor azt mondjuk, hogy u bal oldali, v 

pedig jobb oldali nullosztó. Az Rnullosztómentes, ha nincs benne nullosztó, vagyis uv=0-ból u=0 vagy v=0 

következik. 

Egy u elem tehát akkor bal oldali nullosztó, ha nem nulla, és van olyan v nem nulla elem, amelyre uv=0 teljesül. 

2.2.28. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha egy R gyűrű egy u≠ 0 eleme nem bal oldali nullosztó, akkor szabad vele 

balról egyszerűsíteni, azaz tetszőleges r,s∈  R esetén ur=us-ből r=s következik. Igaz-e az állítás megfordítása, 

azaz hogy ha az u≠ 0 elemmel szabad balról egyszerűsíteni, akkor az u nem bal oldali nullosztó? 

2.2.29. Tétel.  Minden ferdetest nullosztómentes. 

Bizonyítás. Lapozzuk föl annak bizonyítását, hogy a komplex számok között érvényes a nullosztómentesség 

(1.3.7. Következmény). Vegyük észre, hogy az ottani gondolatmenet szó szerint elmondható a mostani 

körülmények között is, még azt sem használtuk föl, hogy a szorzás kommutatív lenne (amit most nem is tettünk 

föl). Csak a „reciprok” szó helyett kell „inverz”-et írnunk. □ 

2.2.30. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha az R egységelemes gyűrű r elemének van balinverze, akkor r nem bal 

oldali nullosztó. Igaz-e az állítás megfordítása? 

2.2.31. Állítás.  A ℤ m gyűrű akkor és csak akkor nullosztómentes, ha m prímszám, és ebben az esetben test is. 

Bizonyítás. Ha m összetett szám, azaz m=ab, ahol 1<a,b<m, akkor a*m b=0, vagyis nullosztókat találtunk. Ha 

viszont m prímszám, de mégis u*m v=0, ahol 0≤ u,v <m, akkor m∣ uv, és így m prímtulajdonsága miatt m∣ u 

vagy m∣ v. Az első esetben az u, a második esetben a v lesz nulla. Tehát ℤ m nullosztómentes. Az, hogy ℤ m test, 

ha m prímszám, az alábbi feladat megoldásából következik. □ 

2.2.32. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ m gyűrű egy u eleme akkor és csak akkor invertálható, ha u és m 

relatív prímek. Határozzuk meg a ℤ m gyűrűben a nullosztókat is. 

Ennek alapján már megérthetjük, hogy a ℤ 5
× csoport, azaz ℤ 5 multiplikatív csoportja miért az 1,2,3,4 elemekből 

áll. 

A magyar nyelvű szakirodalomban általában integritási tartománynak hívják a nullosztómentes és kommutatív 

gyűrűket. A most következő, polinomokkal kapcsolatos vizsgálatokban elsősorban ilyen gyűrűkkel fogunk 

foglalkozni, amelyek azonban rendszerint egységelemesek is. Erre nincs bevett magyar terminológia. A 

rövidség kedvéért szokásos gyűrűnek nevezzük őket. 

2.2.33. Definíció.  Azt mondjuk, hogy Rszokásos gyűrű, ha kommutatív, egységelemes és nullosztómentes. 

Az utolsó fogalom, amit definiálni szeretnénk, a művelettartás. Erre is sok példát láttunk, ilyen volt a komplex 

konjugálás, a modulo m maradék képzése, vagy az egységgyököknél használt k↦εk megfeleltetés. Mindezekben 

az a közös, hogy két halmazon egy-egy művelet van adva, továbbá a két halmaz között egy leképezés. A 

művelettartás azt fejezi ki, hogy mindegy az, hogy először a műveletet végezzük el, és azután alkalmazzuk a 

leképezést, vagy fordítva. 
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2.2.34. Definíció.  Legyen θ: A→ B egy leképezés, továbbá * az A halmazon, ∙ pedig a B halmazon értelmezett 

kétváltozós művelet. Azt mondjuk, hogy θ (ezekre a műveletekre nézve) művelettartó, ha tetszőleges x,y∈  A 

esetén 

 

Vigyázzunk, mindig oda kell figyelnünk arra, hogy egy adott θ leképezés mely műveleteket tartja. Például 

legyen R és S két gyűrű. A kettő között haladó θ:R→ S leképezést akkor szokás művelettartónak vagy 

gyűrűhomomorfizmusnak nevezni, ha az összeadást és a szorzást is tartja, vagyis ha 

 

Szó sincs tehát olyasféle „vegyes” művelettartásról, hogy θ(rs)=θ(r)+θ(s). 

A művelettartás (illetve a lényegében ugyanezt kifejező homomorfizmus) az algebra talán legfontosabb 

fogalma. Ennek az általános fogalomnak azonban most, a polinomok tárgyalásakor még nem lesz akkora 

jelentősége, mint a gyűrűknek és a testeknek. Ezért az Olvasót arra biztatjuk, hogy a művelettartás fenti 

definícióját vesse össze a korábban szerepelt konkrét példákkal, de ezzel a fogalommal most csak néhány 

feladat erejéig foglalkozunk. 

Gondolkodjunk!   

2.2.35. Gyakorlat.  Az alábbi struktúrák gyűrűk-e? Ha igen, kommutatívak-e, egységelemesek-e, 

nullosztómentesek-e, testek-e? Amelyek gyűrűk, azokban határozzuk meg az invertálható elemeket. 

1. {a+bi : a,b∈ℚ} a szokásos összeadásra és szorzásra nézve. 

2.  a szokásos összeadásra és szorzásra nézve (ezek az úgynevezett Gauss-egészek). 

3.  a szokásos összeadásra és szorzásra nézve. 

4.  a szokásos összeadásra és szorzásra nézve. 
5. Tetszőleges Abel-csoport, a szorzást úgy definiáljuk, hogy minden szorzat nulla. 
6. Egy X halmaz összes részhalmaza, ahol az összeadás a szimmetrikus differencia képzése, a szorzás pedig a 

metszetképzés. (Két halmaz szimmetrikus differenciája azokból az elemekből áll, amelyek a két halmaz 

közül pontosan egyben vannak benne.) 

2.2.36. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ 6 gyűrűben R={0,2,4} részgyűrűt alkot. Egységelemes gyűrű-e, 

illetve test-e az R gyűrű? 

2.2.37. Gyakorlat.  Legyen R gyűrű, r,s∈  R /, és m,n egész számok. Mutassuk meg a következő állításokat. (Az 

nr többszörös fogalmát az összeadásra nézve a 2.2.19. Definícióban értelmeztük.) 

1. (-n)r az nr ellentettje. 
2. mr+nr=(m+n)r. 
3. n(mr)=(nm)r. 
4. n(r+s)=nr+ns. 
5. n(rs)=(nr)s=r(ns). 

2.2.38. Gyakorlat.  Az S halmazon tekintsük az x*y=x képlettel definiált * műveletet. Mutassuk meg, hogy 

félcsoportot kaptunk, és határozzuk meg a bal oldali, illetve a jobb oldali neutrális elemeket. Igazoljuk, hogy az 

xa=b egyenlet minden a,b∈  S esetén egyértelműen megoldható, azaz a „jobb oldali osztás” egyértelműen 

elvégezhető. 

2.2.39. Feladat.   *  Tegyük föl, hogy S félcsoport. Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Ha S-ben van egy bal oldali e egységelem, és S minden elemének van e-re nézve balinverze, akkor S csoport 

(azaz e kétoldali egységelem, és minden elemnek van e-re nézve kétoldali inverze). 
2. Ha S-ben elvégezhető a „jobb oldali osztás”, vagyis az xa=b egyenlet minden a,b∈  S esetén megoldható, és 

elvégezhető a „bal oldali osztás” is, vagyis az ay=b egyenlet is megoldható minden a,b∈  S esetén, akkor S 

csoport. 
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2.2.40. Feladat.  Jelölje  az  alakú számok gyűrűjét a ℂ -beli összeadásra és szorzásra, ahol 

a,b∈ℤ . Igazoljuk, hogy ebben végtelen sok invertálható elem van. 

2.2.41. Feladat.  Legyen R kommutatív, egységelemes gyűrű, és tekintsük az a+bi alakú formális kifejezéseket, 

ahol a, b∈  R (ezeket nevezhetnénk R fölötti komplex számoknak). A műveleteket ugyanúgy végezzük, mint a 

közönséges komplex számok esetén. Testet kapunk-e, ha R=ℤ 3, illetve ha R=ℤ 5? 

2.2.42. Gyakorlat.  Legyen G egy kommutatív csoport, amelyben a műveletet + jelöli, és a1,..., an∈  G. Nyilván 

 

Igaznak érezzük ezt akkor is, ha k=n-1? És ha k=n? Hány tagja van ekkor a bal oldali két összegnek? Hogyan 

érdemes értelmeznünk az egytagú összeget? És a nulla tagú üres összeget? Hogyan definiáljuk az üres 

szorzatot? 

2.2.43. Gyakorlat.  Döntsük el az alábbi θ:R1→ R2 leképezésekről, hogy tartják-e a megadott műveleteket. 

1. R1=ℝ+, R2=ℝ×, θ(x)=2x. 
2. R1=ℝ+, R2=ℂ ×, θ(x)= cos x+i sin x. 
3. R1=ℂ +, R2=ℂ +, θ(x)=|x|. 
4. R1=ℤ 100

+, R2=ℤ 100
+, θ(x)=60 *100x. 

5. R1=ℤ 100
+, R2=ℤ 100

+, θ(x)=60x. 

2.2.44. Feladat.  Legyen θ:G1→ G2 művelettartó leképezés két csoport között. Mutassuk meg, hogy θ az 

egységelemet az egységelembe viszi, és inverz képe a kép inverze lesz (azaz θ az inverzképzés műveletét is 

tartja). 

2.2.45. Feladat.  Legyen T={a+bi∣ a,b∈ℚ} és . Igazoljuk, hogy a T és S testek 

között nincs kölcsönösen egyértelmű, művelettartó (azaz összeg- és szorzattartó) leképezés. 

2.2.46. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be tetszőleges a, b valós számokra az alábbi, úgynevezett binomiális tételt: 

 

Az állításban szereplő binomiális együtthatókat az D.2.2. Tételben definiáltuk. Mutassuk meg, hogy az állítás 

érvényben marad akkor is, ha az a és b egy tetszőleges R kommutatív gyűrű elemei. Hogyan kell ekkor érteni a 

binomiális együtthatókkal való szorzást? 

3. A polinomok alaptulajdonságai 

Ebben a szakaszban a polinomokra vonatkozó alapvető fogalmakat ismételjük át, de most már olyan 

általánosságban, ahogy azt a későbbiek megkívánják. Ezután az érdeklődő Olvasók számára vázoljuk, hogy 

hogyan lehet a polinomok fogalmát precízen bevezetni. 

2.3.1. Definíció.  Legyen R egységelemes, kommutatív gyűrű. Ekkor R[x] jelöli az R-beli együtthatós, x 

határozatlanú polinomok, vagyis az 

 

alakú formális kifejezések halmazát, ahol ai∈  R. Ezeket Rfölötti polinomoknak is mondjuk. Polinomok 

egyenlőségét, fokát, összegét és szorzatát ugyanúgy definiáljuk, ahogy a 1. szakaszban tettük. 

2.3.2. Tétel.  Ha R egységelemes, kommutatív gyűrű, akkor R[x] is az, amely tartalmazza az R gyűrűt, mint 

konstans polinomokat. Polinomok összegének foka legfeljebb annyi lehet, mint a tagok fokainak maximuma (és 
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ha a két tag foka különböző, akkor egyenlőség áll). Ha R nullosztómentes, akkor nem nulla polinomok 

szorzatának foka a fokok összege lesz. Ilyenkor R[x] is nullosztómentes, és az R[x] (szorzásra) invertálható 

elemei azok a konstans polinomok, amelyek R-ben invertálhatóak. 

Bizonyítás. A műveleti azonosságokat (asszociativitást, kommutativitást) nem számoljuk ki (kivéve a 

disztributivitást a 2.3.4. Gyakorlatban). Az R[x] nulleleme nyilván a nullapolinom, egységeleme pedig a 

konstans 1 polinom, ahol 1 az R egységeleme. Ha R nullosztómentes, akkor a 2.1.5. Állítás bizonyítása most is 

működik, mert a szorzatpolinom főegyütthatója, mint két nem nulla R-beli elem szorzata, nem lesz nulla. Az 

összeg és szorzat fokáról szóló állítások is a korábbi módon bizonyíthatók, az invertálható elemek 

meghatározásához pedig a 2.1.7. Állítás bizonyítása ad mintát. □ 

Megjegyzés 

E szakasz hátralévő részét (a gyakorlatok kivételével) apró betűs résznek érdemes tekinteni (ami a 

könyv első olvasásakor átugorható). A komplex számok precíz bevezetését az 6. szakaszban írtuk le. 

Most megmutatjuk, hogy hogyan lehet a polinomokat (nem szemléletesen, hanem) precízen bevezetni. 

A két felépítés hasonló, de technikailag a komplex számoké az egyszerűbb, és ezért azt érdemes előbb 

áttanulmányozni. Általánosításként más struktúrákban (például csoportokban) is beszélünk majd 

polinomokról, formális kifejezésekről. Erre a 3. szakaszban kerül sor (8.3.20. Definíció). 

Abból indulunk ki, ahogy a polinomok egyenlőségét definiáltuk. Egy polinomot az együtthatói határoznak meg, 

vagyis az a0, a1, a2,...  számok (vagy általában gyűrűelemek). Mivel a polinom véges sok tagú összeg, az aj 

számok valamettől kezdve mindannyian nullák lesznek. 

2.3.3. Definíció.   Legyen R kommutatív, egységelemes gyűrű. Ekkor R fölötti polinomon egy olyan (a0, a1, ..., 

ak, ...) sorozatot értünk, ahol aj∈  R minden j≥ 0 egészre, és van olyan n egész, hogy j≥ n esetén aj=0. (Ez az n 

szám más polinom esetében más lehet.) 

Kézenfekvőek ennek alapján a következő fogalmak: nullapolinom (mindegyik aj=0), polinom foka (ez n, ha an≠ 

0, de aj már nulla minden j>n esetén), főegyüttható (n-edfokú polinomnál an), konstans tag (az a0). A 

műveleteket is könnyen definiálhatjuk, hiszen korábban már kiszámoltuk az összeg és szorzat együtthatóit. Ha 

tehát 

 

akkor legyen 

 

ahol ck értékét a (2.1) formula szolgáltatja. Nyilván az összeg és szorzat is polinom (azaz valamettől kezdve 

csupa nulla elemek szerepelnek ebben a két sorozatban). 

A polinomjaink között most nincsenek ott R elemei, hiszen a c elem nem ugyanaz, mint a megfelelő (c,0,0,...) 

konstans polinom. Azonban a konstans polinomokkal ugyanúgy kell számolni, mint R elemeivel, hiszen 

 

és 

 

teljesül az összeadás és a szorzás definíciója miatt. Másképp fogalmazva, a 

 

leképezés (amely kölcsönösen egyértelmű R elemei és a konstans polinomok halmaza között) tartja az 

összeadást és a szorzást is. Ezért a c elemet azonosítjuk a neki megfelelő konstans polinommal. 

Nincs ott a polinomjaink között az x határozatlan sem. Az x polinom konstans tagja 0, az x-es tag együtthatója 1 

(az R egységeleme, ezért volt fontos, hogy R egységelemes legyen), és a többi együttható nulla. Tehát ha a 
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polinomot x-szel jelöljük, akkor a szorzás szabálya miatt 

 

és így tovább. Hasonlóan 

 

(és ugyanígy a többi kitevőre is). Végül az összeadás definíciója miatt 

 

(ez persze csak véges sok tagú összeg, mert valamettől kezdve aj=0, és innentől kezdve a megfelelő tagokat nem 

kell kiírni). Mivel (ak,0,0,...)-t azonosítottuk ak-val, az a0+a1x+... +akxk+... alakot kapjuk, ami már a polinomok 

korábban megszokott formája. 

Itt tehát visszakapcsolódhatunk a korábbi tárgyalás menetébe, megmutathatjuk, hogy a polinomok tényleg 

gyűrűt alkotnak, és a többi hasonló állítást is. 

Gondolkodjunk!   

2.3.4. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be az R[x] polinomgyűrűben a disztributív azonosságot. 

2.3.5. Gyakorlat.  Részgyűrűt alkotnak-e 

1. ℂ [x] páros fokú elemei és a 0 a ℂ [x]-ben? 
2. ℝ[x] legalább huszadfokú elemei és a 0 az ℝ[x]-ben? 

2.3.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha R szokásos gyűrű, és f,g∈  R[x], akkor f(g(x)) is R[x]-beli polinom, 

melynek foka f,g≠ 0 esetén f és g fokainak szorzata (kivéve ha g konstans, és f-nek gyöke). Az f(g(x)) polinomot 

az f és g polinomok kompozíciójának nevezzük. 

2.3.7. Gyakorlat.  Gyűrűt alkotnak-e ℂ [x] elemei a szokásos összeadásra és a kompozícióra, mint szorzásra? 

2.3.8. Gyakorlat.  Legyen m rögzített nemnegatív egész. Az f∈ℤ [x] polinomhoz rendeljük hozzá azt az 

 polinomot, amelyet f-ből úgy kapunk, hogy minden együtthatóját modulo m vesszük. Igazoljuk, 

hogy az  leképezés összeg- és szorzattartó, vagyis gyűrűhomomorfizmus ℤ [x]-ből ℤ m[x]-be. 

2.3.9. Gyakorlat.  Ha R és S gyűrűk, és θ:R→ S gyűrűhomomorfizmus, akkor lássuk be, hogy a0+a1x+...+anxn↦ 

θ(a0)+θ(a1)x+...+θ(an)xn is gyűrűhomomorfizmus R[x]-ből S[x]-be. 

4. Polinomfüggvények és gyökök 

Ebben a szakaszban már általános polinomokkal foglalkozunk, amelyek együtthatói egy tetszőleges 

kommutatív, egységelemes R gyűrű elemei lehetnek. Gyűrűn ezért most kommutatív és egységelemes gyűrűt 

értünk. Akinek ez az általánosság még nehézséget okoz, az nyugodtan képzelje, hogy az R elemei, vagyis a 

szereplő polinomok együtthatói (komplex) számok. 

A polinomokkal formálisan számolunk ugyan, de sokszor konkrét számokat is be akarunk helyettesíteni az x 

helyére. Ha f=a0+a1 x +... + an xn, és b∈  R, akkor legyen 
 

 (2.2) 

Ebben a jelölésben a * feleslegesnek látszik (később el is hagyjuk majd). Arra szolgál, hogy figyelmeztessen 

bennünket: a b nem határozatlan immár, hanem egy konkrét R-beli elem. E jelölés mutatja, hogy f* egy 

függvénynek is felfogható, amely R-ből R-be képez. Középiskolában is sokszor képzeltük például az x2 

polinomot függvénynek, sőt le is rajzoltuk a grafikonját. 
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2.4.1. Definíció.  Ha f∈  R[x] egy polinom, akkor a (2.2) képlet által definiált f*:R→ R függvényt az f-hez tartozó 

polinomfüggvénynek nevezzük. 

Bár egy f polinom mint formális kifejezés, és az f* polinomfüggvény nyilván nem ugyanaz, esetleg valaki arra 

gondolhat, hogy gyakorlati szempontból nincs nagy különbség közöttük, hiszen például az x2 valós fölötti 

grafikonjából visszakaphatjuk az x2 polinomot. Nézzük meg, igaz marad-e ez, ha a ℤ 2 gyűrű fölött dolgozunk. 

Ennek csak két eleme van, így a „grafikon” mindössze két pontból áll. A polinomfüggvényeket tehát 

táblázatosan is megadhatjuk: 

 

Itt bizony sok egybeesés van, például az x, x2 és x3 polinomokhoz is ugyanaz a polinomfüggvény tartozik. Ez 

nem meglepő: a {0,1} halmazból önmagába csak négy függvény létezik egyáltalán, hiszen 0-nál is és 1-nél is 

csak kétféle függvényérték lehetséges. Mind a négy lehetséges függvény szerepel is a fenti táblázatban, azaz ℤ 2 

fölött minden függvény polinomfüggvény. Polinom viszont végtelen sok van ℤ 2 fölött (például x, x2, x3,..., xk,... 

csupa különböző polinomok). Később meglátjuk, milyen összefüggés van általában egy polinom és a hozzá 

tartozó polinomfüggvény között, mikor határozza meg az utóbbi az előbbit (2.4.11. Következmény). 

Első lépésként vizsgáljuk meg, hogy mit kapunk eredményül, ha összeg-, illetve szorzatpolinomba 

helyettesítünk. A polinomok közötti műveleteket pontosan azzal a szándékkal definiáltuk, hogy az alábbi állítás 

igaz legyen. 

2.4.2. Gyakorlat.   Mutassuk meg, hogy ha f, g∈  R[x], és b∈  R, akkor 

 

A középiskolában függvényekkel is végeztünk műveleteket. Például x sin x az a függvény volt, ami az x helyen 

az x és a  sin x szorzatát veszi föl. Ennek alapján a polinomfüggvények összegét és szorzatát is definiálhatjuk. 

Az alábbi definíció megemésztéséhez nagyon ajánljuk a 2.4.28. Gyakorlatot. 

2.4.3. Definíció.  Legyen R gyűrű, és p, q két függvény, ami R-et R-be képzi. Ekkor p+q, illetve pq az a 

függvény, ami minden b∈  R helyen p(b)+q(b)-t, illetve p(b)q(b)-t vesz föl. Képletben: 

 

A p+q, illetve pq neve a p és q függvények pontonkénti összege, illetve szorzata. 

Most egy gyors eljárást mutatunk polinomba való behelyettesítésre, melynek elméleti következményei is 

lesznek. Legyen f(x)=3x4+2x3+x-1, és helyettesítsünk x=2-t. 

Megjegyzés 

A Maple programmal ezt a következőképpen végeztethetjük el: 

 

              f := 3*x^4+2*x^3+x-1; 

              eval(f, x=2); 

             

A szorzások számát csökkenthetjük (lásd 2.4.16. Gyakorlat), ha a polinomot a következőképpen alakítjuk át: 
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A részletszámításokat „belülről kifelé haladva” egy táblázatba írjuk: 

 

A végeredmény f*(2)=65. 

Az általános eljárás tehát a következő: 

1. A táblázat felső sorába fölírjuk sorban a polinom együtthatóit, a főtagtól a konstans tagig. (Vigyázzunk arra, 

hogy a nulla együtthatókat is be kell írni a táblázatba, akkor is, ha azokat a polinomban nem írtuk ki.) 
2. Az alsó sorba bemásoljuk a főegyütthatót, a főegyüttható alá. A sor elejére oda szokás írni a 

behelyettesítendő b értéket is. 
3. Az alsó sort balról jobbra haladva töltjük ki. Az utoljára kitöltött mezőbeli értéket megszorozzuk b-vel, majd 

hozzáadjuk a következő, üres mező fölötti együtthatót, és az eredményt beírjuk ebbe az üres mezőbe. 
4. Az f*(b) értékét az alsó sor végéről olvashatjuk le. 

Általában a következő, úgynevezett Horner-elrendezést kapjuk: 

 

2.4.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a Horner-elrendezés tényleg az f*(b) értéket számítja ki. Igazoljuk az 

alábbi összefüggést: 

 

ahol f(x)=anxn+...+a0, és cn-1,...,c0 a táblázatban kiszámított értékek. 

Megjegyzés 

Ezek szerint minden f∈  R[x] polinom tetszőleges b∈  R esetén fölírható 

 

alakban alkalmas q∈  R[x] polinomra. Ezt az észrevételt (amely önmagában is elegendő a következő 

állítás bizonyításához) később általánosítani fogjuk, amikor a polinomok közötti maradékos osztásról 

beszélünk majd a 2. szakaszban. 

2.4.5. Definíció.  A b∈  Rgyöke az f∈  R[x] polinomnak, ha f*(b)=0. 

2.4.6. Állítás.  A b∈  R akkor és csak akkor gyöke az f∈  R[x] polinomnak, ha 

 

alkalmas q∈  R[x] polinomra. 

Bizonyítás. Ha f(x)=(x-b)q(x), akkor b nyilván gyöke f-nek. Megfordítva, ha b gyöke f-nek, akkor a Horner-

elrendezés alsó sorában lévő számok egy megfelelő q polinom együtthatóit szolgáltatják (2.4.4. Gyakorlat). □ 

Ha b gyöke f-nek, akkor az x-b kifejezést az f polinom b-hez tartozó gyöktényezőjének nevezzük. Az előző 

állítás a gyöktényező kiemelhetőségéről szóló tétel. 

Ha egy polinomnak több gyöke van, akkor megpróbálhatunk egyszerre több gyöktényezőt kiemelni. Ehhez 

nagyon fontos, hogy az R gyűrű nullosztómentes legyen. Ha ez nem teljesül, akkor furcsa dolgok történhetnek. 

Például a ℤ 8 gyűrű fölött tekintsük az x2-1 polinomot. Ennek gyökeit megállapíthatjuk úgy, hogy 
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végigpróbálgatjuk a ℤ 8 gyűrű nyolc elemét. Az eredmény, hogy ennek gyökei a négy páratlan szám, azaz 1, 3, 5, 

7. A gyöktényezőket kiemelve azonban kétféle felbontást kapunk: 

 

A polinom tehát két, lényegesen különböző módon is felbontható gyöktényezők szorzatára, és egyszerre csak 

két gyöktényezőt tudunk szerepeltetni a lehetséges négy közül. A problémát az okozza, hogy ha az (x-1)(x-7) 

alakba a b=3 gyököt behelyettesítjük, akkor 0=2 *8 4 adódik, tehát a nullosztómentesség hiánya teszi lehetővé, 

hogy az 1-en és a 7-en kívül még legyen gyök. 

2.4.7. Tétel.  Egy nullosztómentes (egységelemes, kommutatív) R gyűrű (speciálisan egy test) fölött a 

gyöktényezők egyszerre is kiemelhetők: minden nem nulla f∈  R[x] polinom fölírható 

 

alakban, ahol a (nem feltétlenül különböző) b1,..., bk elemek az f-nek az összesR-beli gyökei, és q-nak egyáltalán 

nincs gyöke R-ben. Ezért nullosztómentes gyűrű fölött egy polinomnak legfeljebb annyi gyöke lehet, mint a 

foka. 

Bizonyítás. Egy gyöktényező kiemelésekor a fok eggyel csökken (hiszen nullosztómentes gyűrűben polinomok 

szorzásakor a fokok összeadódnak). Emeljünk ki f-ből addig gyöktényezőket, ameddig lehet. Vagyis ha 

 

de qm-nek még van gyöke R-ben, akkor qm-ből emeljünk ki egy további gyöktényezőt. Ezt csak véges sokszor 

lehet csinálni, mert qm foka minden lépésnél csökken. Ezért előbb-utóbb eljutunk az 

 

alakhoz, ahol már q-nak nincs gyöke R-ben. Ha b gyöke f-nek, akkor 

 

adódik. Mivel R nullosztómentes, valamelyik tényező nulla. De q*(b)≠ 0, tehát van olyan j, hogy b-bj=0, azaz 

b=bj. Megfordítva, a bj nyilván gyöke f-nek. Tehát f gyökei pontosan b1,..., bk. 

Az utolsó állítás bizonyításához írjuk föl a fokszámokat: 

 

Ezért tényleg gr(f)≥ k. □ 

2.4.8. Gyakorlat.  Az előző bizonyításban mely állítások maradnak érvényesek, ha az R gyűrűről nem tesszük 

föl a nullosztómentességet? A fokszámokkal kapcsolatos érveléseknél is kihasználtuk-e a nullosztómentességet, 

vagy csak b behelyettesítésekor? 

Megjegyzés 

Annak igazolásához, hogy egy polinomnak legfeljebb annyi gyöke lehet, mint amennyi a foka, 

nemcsak a nullosztómentesség szükséges, hanem a kommutativitás is. Bár nemkommutatív gyűrűk 

fölött a polinomok definíciójával is gondok merülnek föl, az x2+1-et minden egységelemes gyűrű fölött 

nyilván polinomfüggvénynek tekinthetjük. Az 5.11.5. Következményben meglátjuk majd, hogy van 

olyan nullosztómentes gyűrű (az úgynevezett kvaterniók ferdeteste), amelyben ennek a polinomnak 

végtelen sok gyöke van. 

2.4.9. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha R nullosztómentes gyűrű, akkor minden nem konstans f∈  R[x] polinom 

minden c∈  R értéket csak véges sok R-beli helyen vehet föl. 

Most már könnyű belátni, hogy ha két polinom „elég sok” helyen megegyezik, akkor azonosak. 



 Polinomok  

 43  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.4.10. Következmény.  [A polinomok azonossági tétele] Ha egy R nullosztómentes gyűrű fölött adott két, 

legfeljebb n-edfokú polinom, amelyek több mint n (R-beli) helyen megegyeznek, akkor a két polinom egyenlő 

(vagyis együtthatóik is megegyeznek). 

Bizonyítás. Legyen f és g a két polinom. Az, hogy a b helyen megegyeznek, azt jelenti, hogy f*(b)=g*(b), azaz 

hogy f-g-nek gyöke a b. Tehát f-g-nek több, mint n gyöke van. Ha f-g nem a nullapolinom, akkor van foka, ami 

legfeljebb n lehet. Ez ellentmond az előző 2.4.7. Tételnek. Az ellentmondást abból kaptuk, hogy feltettük: f-g 

nem a nullapolinom. Ezért f-g a nullapolinom, azaz f=g. □ 

Megjegyzés 

Ez a bizonyítás akkor is működik, ha f vagy g a nullapolinom, noha a tételben ezt elvileg nem engedtük 

meg, mert f és g fokáról beszéltünk. Néha ezért megállapodnak abban, hogy (noha a nullapolinomnak 

nincs foka), a legfeljebb n-edfokú polinomok közé mégiscsak odaértjük a nullapolinomot is. Egy 

ilyesfajta megállapodás sokat egyszerűsíthet egy-egy tétel szövegén, és könnyebben megjegyezhetővé 

teheti azt. 

2.4.11. Következmény.  Végtelen nullosztómentes gyűrű fölött minden polinomot egyértelműen meghatároz a 

hozzá tartozó polinomfüggvény, véges gyűrű fölött viszont nem. 

Bizonyítás. Ha R végtelen, és f*=g*, akkor f és g végtelen sok helyen megegyezik (mert R minden elemén 

megegyezik). Tehát az azonossági tétel miatt f=g. Ha R véges, akkor csak véges sok függvény van R-ből R-be, 

tehát csak véges sok polinomfüggvény van. Polinom viszont végtelen sok van, tehát nem tartozhat minden 

polinomhoz más és más polinomfüggvény. □ 

A polinomfüggvények tárgyalását ezzel befejeztük. Ezentúl f*(r) helyett egyszerűen f(r)-rel jelöljük majd az f 

polinom r helyen felvett értékét. 

Megjegyzés 

A Maple programban a solve paranccsal kereshetjük meg polinomok gyökeit. Ha a közelítő 

numerikus értékekre is kíváncsiak vagyunk, akkor az evalf parancsot használhatjuk. 

 

              solve(x^3+1, x); 

              1/2               1/2 

              -1, 1/2 + 1/2 I 3   , 1/2 - 1/2 I 3 

              evalf(solve(x^3+1, x)); 

              -1., .5 + .866 I, .5 - .866 I 

             

Zárásként röviden, két feladat formájában, megemlítjük az interpoláció problémáját. Olyan polinomfüggvényt 

fogunk keresni, amely adott helyeken adott értékeket vesz föl. Ezek a helyek egy T test páronként különböző 

elemei, jelölje őket a1,..., an, a felveendő értékeket pedig b1,...,bn. Az azonossági tétel miatt a legfeljebb n-1-

edfokú polinomok között legfeljebb egy olyan f polinom létezik, melyre f(aj)=bj minden j-re. Meg fogjuk 

mutatni, hogy mindig van ilyen polinom. A legegyszerűbb konstrukció a Lagrange-interpoláció, amit a 

következő gyakorlatban írunk le. 

2.4.12. Gyakorlat.  [Lagrange-interpoláció] Tegyük föl, hogy a1,a2,...,an egy T test páronként különböző elemei. 

1. Melyek azok az n-1-edfokú polinomok, melyeknek az aj kivételével az a1,..., an mindegyike gyöke? 
2. Melyik az az fj polinom, ami ezen kívül még azt is teljesíti, hogy fj(aj)=1? (Ezek az úgynevezett Lagrange-

féle alappolinomok.) 
3. Ha b1,..., bn∈  T, akkor hogyan lehet az fj polinomokból és a bj elemekből egy olyan f polinomot 

összekombinálni, amelyre f(aj)=bj minden j-re? 

E módszer előnye, hogy a keresett interpolációs polinomra képletet kapunk. Hátránya viszont a következő. 

Képzeljük el, hogy az interpoláció célja az, hogy mérési eredményekhez polinomot illesszünk. Ha új mérési 

eredmény érkezik, akkor a Lagrange-féle technikával elölről kell kezdenünk a számolást. Newton módszere azt 

teszi lehetővé, hogy a már meglevő polinomunkat úgy módosítsuk, hogy az új helyen is a kívánt értéket vegye 

föl. 
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2.4.13. Gyakorlat.  [Newton-interpoláció] Tegyük föl, hogy az f polinom legfeljebb n-2-edfokú, és f(aj)=bj, ha 

j=1,2,..., n-1. 

1. Mi az általános alakja az olyan n-1-edfokú g polinomoknak, melyekre (f+g)(aj)=bj minden j=1,2,..., n-1 

esetén? 
2. Hogyan kell g-t megválasztani, hogy (f+g)(an)=bn is teljesüljön? 

Többváltozós függvényeket többhatározatlanú polinomokkal lehet interpolálni, erről a 2.6.11. Feladatban lesz 

szó. 

2.4.14. Gyakorlat.  Adjunk meg olyan legfeljebb harmadfokú komplex együtthatós polinomot, amelyre f(0)=3, 

f(1)=3, f(4)=15 és f(-1)=0. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlatot a következő Maple-parancsok segítségével oldhatjuk meg: 

 

              with(CurveFitting): 

              PolynomialInterpolation([[0,3],[1,3],[4,15],[-1,0]],x); 

             

Gondolkodjunk!   

2.4.15. Gyakorlat.  A Horner elrendezés segítségével döntsük el, hogy a 2 szám gyöke-e az f(x)=x6-4x4+x3-x2+4 

polinomnak, és írjuk is föl f(x)-et (x-2)g(x)+f(2) alakban. 

2.4.16. Gyakorlat.  Az n-edfokú f(x) polinomba behelyettesítjük a b számot. Hány szorzásra van szükség f(b) 

kiszámításához, ha 

1. egyáltalán nem trükközünk; 
2. a b hatványait előre kiszámoljuk; 
3. a Horner-elrendezést használjuk? 

2.4.17. Gyakorlat.  Az ak-bk=(a-b)(ak-1+ak-2b+... +bk-1) azonosság felhasználásával adjunk új bizonyítást a 

gyöktényező kiemelhetőségéről szóló tételre (2.4.6. Állítás). Mutassuk meg azt is, hogy ha f egész együtthatós, 

akkor a-b∣  f(a)-f(b) minden a, b egészre. 

2.4.18. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha R szokásos gyűrű és b∈  R, akkor minden f∈  R[x] polinom egyértelműen 

fölírható x-b polinomjaként, melynek foka ugyanaz, mint az f foka. 

2.4.19. Feladat.  Mely m-ekre van ℤ m[x]-ben olyan polinom, amelynek több gyöke van, mint a foka? 

2.4.20. Feladat.  Létezik-e olyan f∈ℤ [x] polinom, melyre f(10)=400, f(14)=440 és f(18)=520? 

2.4.21. Feladat.  Tegyük föl, hogy n egész alapponthoz keresünk interpolációs polinomot, és az itt felvett 

értékek maguk is egészek, de a kapott legfeljebb n-1-edfokú interpolációs polinom mégsem egész együtthatós. 

Lehetséges-e, hogy az interpoláció egy magasabb fokú, de egész együtthatós polinommal is elvégezhető? 

2.4.22. Feladat.  Tegyük föl, hogy az f∈ℂ [x] polinom minden racionális helyen racionális értéket vesz föl. 

Következik-e ebből, hogy f racionális együtthatós? Igaz-e az állítás, ha „racionális” helyett mindenütt „egész” 

szerepel? 

2.4.23. Feladat.  Tegyük föl, hogy az f∈ℂ [x] polinomhoz létezik olyan r valós szám, hogy az r-nél nagyobb 

egész helyeken f egész értéket vesz föl. Igazoljuk, hogy akkor f minden egész helyen egész értéket vesz föl. 

2.4.24. Feladat.  Tegyük föl, hogy az f∈ℂ [x] polinom foka n, és n+1 egymást követő egész helyen egész 

értéket vesz föl. Igazoljuk, hogy léteznek olyan c0,...,cn egész számok, hogy 
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Megjegyzés 

Így ha az n-edfokú f polinom n+1 egymást követő egész helyen egész értéket vesz föl, akkor minden 

egész helyen egész értéket vesz föl. Ez élesítése a 2.4.23. Feladat állításának. 

2.4.25. Feladat.  Legyen g(x)∈ℂ [x] az a lehető legalacsonyabb fokú polinom, amelyre g(j)=2j minden 0≤ j≤ 10 

esetén. Számítsuk ki g(11) értékét. 

2.4.26. Feladat.  Ha az f∈ℤ [x] polinom négy különböző egész helyen is felveszi az 5 értéket, akkor felveheti-e 

egy egész helyen a 12-t? 

2.4.27. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha R kommutatív, egységelemes gyűrű, amely fölött az interpoláció 

korlátlanul elvégezhető, akkor R test. 

2.4.28. Gyakorlat.  Legyen R (mint eddig is) kommutatív, egységelemes gyűrű. Ellenőrizzük az alábbi 

állításokat. 

1. Az R-ből R-be menő függvények egységelemes, kommutatív gyűrűt alkotnak a pontonkénti összeadásra és 

szorzásra (2.4.3. Definíció), ami nem nullosztómentes. 
2. A pontonkénti összeadás és szorzás nem vezet ki a polinomfüggvények közül, és azok is egységelemes, 

kommutatív gyűrűt alkotnak erre a két műveletre. 
3. Ha b∈  R egy rögzített elem, akkor az f↦ f*(b) leképezés összeg- és szorzattartó az R[x] és az R gyűrűk között 

(röviden: a bbehelyettesítése gyűrűhomomorfizmus). 
4. Igazoljuk, hogy az f↦ f* leképezés összeg- és szorzattartó az R[x] és a polinomfüggvények gyűrűje között 

(azaz a polinomfüggvény képzése gyűrűhomomorfizmus). 

2.4.29. Feladat.  Legyen R a valós számokon értelmezett, valós értékű függvények gyűrűje a pontonkénti 

műveletekre. Mutassuk meg, hogy R-nek van olyan S részgyűrűje, amely egységelemes, de S egységeleme nem 

ugyanaz, mint R egységeleme. Előfordulhat ez a jelenség nullosztómentes R gyűrűben is? (Lásd a 2.2.36. 

Gyakorlatot is.) 

2.4.30. Gyakorlat.  Álljon R a ℤ [x] polinomgyűrű azon polinomjaiból, amelyek konstans tagja nulla (ez 

nyilván részgyűrű), és legyen S tetszőleges (nem feltétlenül kommutatív) gyűrű, melyben rögzítünk egy s 

elemet. Bizonyítsuk be, hogy az a θ:R→ S leképezés, amely az f(x)=a1x+... +anxn polinomhoz az f*(s)=a1s+... 

+ansn∈  S elemet rendeli, összeg- és szorzattartó, azaz gyűrűhomomorfizmus. Mutassuk meg azt is, hogy ha S 

egységelemes, és egységeleme e, akkor az f(x)=a0+a1x+... +anxn∈ℤ [x] polinomhoz az f*(s)=a0e+a1s+... +ansn∈  

S elemet rendelve egy ℤ [x]→ S gyűrűhomomorfizmust kapunk. E homomorfizmusok neve szintén az 

sbehelyettesítése. 

5. A gyöktényezős alak 

Az előző szakaszban láttuk, hogy ha R nullosztómentes (és mint polinomok vizsgálatakor lényegében mindig, 

kommutatív és egységelemes) gyűrű, akkor egy f∈  R[x] polinom gyökeihez tartozó gyöktényezők egyszerre is 

kiemelhetők. A 2.4.7. Tételben akár olyan szerencsénk is lehet, hogy q már konstans polinom, azaz a 

végeredmény a következő lesz: 

 

ahol c egy nem nulla konstans. Ezt az fgyöktényezős alakjának hívjuk. 

2.5.1. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a gyöktényezős alakban szereplő c az f polinom főegyütthatója, az n 

szám pedig az f foka. 

Ez a „szerencse” szükségszerűen bekövetkezik, ha az R gyűrűben minden nem konstans polinomnak már van 

gyöke. 

2.5.2. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha egy R (egységelemes, kommutatív) gyűrűben minden nem konstans 

polinomnak van gyöke, akkor R test. 

2.5.3. Definíció.  Azt mondjuk, hogy a T test algebrailag zárt, ha T[x] minden nem konstans polinomjának van 

T-ben gyöke. 
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Algebrailag zárt test fölött tehát minden polinom gyöktényezős alakban írható. A valós számok teste nem 

algebrailag zárt, hiszen például az x2+1 polinomnak nincsen benne gyöke. Pontosan azért vezettük be a komplex 

számokat, hogy ezt a problémát kiküszöböljük. Láttuk, hogy a komplex számok testében a gyökvonás mindig 

elvégezhető, vagyis az xn-a polinomnak mindig van gyöke. A komplex számok konstrukciója azonban még 

ennél is jobban sikerült. 

2.5.4. Tétel.  [Az algebra alaptétele] A komplex számok teste algebrailag zárt. 

Ezt a tételt csak később, a Galois-elmélet egy alkalmazásaként bizonyítjuk (6.6.10. Tétel). Rá kell azonban 

mutatnunk, hogy az algebra alaptétele valójában az analízis tétele! Ennek az az oka, hogy a valós számok 

bevezetésekor folytonossági meggondolások játszanak szerepet (lásd 9. szakasz). A komplex számokon 

értelmezett függvények vizsgálatában is fontos szerepet kap az analízis. A komplex függvénytan apparátusával 

az algebra alaptételére több, nagyon egyszerű és roppant elegáns bizonyítást kaphatunk. 

A gyöktényezős alakban ugyanaz a tényező többször is szerepelhet. Ha ezeket összevonjuk, akkor a következőt 

kapjuk: 

 

ahol a d1,...,dm gyökök már páronként különbözők. Ezt az összevont formát kanonikus alaknak nevezzük, a kj 

számot pedig a dj gyök multiplicitásának hívjuk. Másképp fogalmazva azt mondjuk, hogy dj az f-nek kj-szeres 

gyöke. A fokszámokat fölírva látjuk, hogy 

 

Ezt úgy szokás fogalmazni, hogy egy polinomnak, ha gyöktényezős alakra hozható, multiplicitásokkal számolva 

pontosan annyi gyöke van, mint a foka. 

Ezekkel az elnevezésekkel súlyos probléma lenne, ha az f polinomot máshogy is föl tudnánk írni gyöktényezős 

alakban. Ha előfordulhatna olyasmi, hogy (x-1)2(x-2)3=(x-1)3(x-2)2 akkor nem tudhatnánk, hogy a 2 szám most 

kétszeres, vagy háromszoros gyök-e. Ilyesmi azonban nem fordulhat elő, mert a kanonikus alak egyértelmű, 

amit azonnal be fogunk látni. 

A többszörös gyökök fenti definíciójával más baj is van: nem elég általános. Ha valós együtthatós polinomokat 

akarunk vizsgálni, akkor az 

 

ugyan nem hozható kanonikus alakra ℝ fölött, mégis úgy érezzük, hasznos lenne azt mondani, hogy e 

polinomnak a 2 szám háromszoros gyöke. Mi lenne akkor a többszörös gyök „helyes” definíciója? Azt érdemes 

észrevenni, hogy ha a fenti polinomból elvesszük az (x-2)3 gyöktényezőt, akkor a maradék résznek a 2 már nem 

gyöke. 

2.5.5. Definíció.  Legyen R szokásos gyűrű. Azt mondjuk, hogy az f∈  R[x] nem nulla polinomnak a b∈  R elem 

(pontosan) k-szoros gyöke (vagy, hogy a b gyök multiplicitásak), ha 

 

alakban írható, ahol a q∈  R[x] polinomnak b már nem gyöke. 

Itt k nemnegatív egészet jelöl. Megengedjük a k=0 esetet is, mert így könnyebben fogalmazhatunk majd meg 

bizonyos eredményeket. Persze a „nullaszoros gyök” helyett azt mondjuk majd, hogy b „nem gyöke” a 

polinomnak. 

2.5.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R nullosztómentes, akkor 

1. gyök multiplicitása egyértelműen meghatározott (vagyis az előző definíció adott f és b mellett csak egyetlen 

k-ra teljesülhet); 
2. ha az f polinomnak van gyöktényezős alakja, akkor a többszörös gyök most adott definíciója ugyanaz, mint 

amiről fentebb beszéltünk. 
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Ebből már nyilvánvaló, hogy egy nullosztómentes gyűrű fölött a kanonikus alak egyértelmű (ezt más 

eszközökkel újra belátjuk majd, amikor a polinomok számelméletét tanulmányozzuk). Valóban, a fenti 

kanonikus alakban a dj elemek azért egyértelműen meghatározottak, mert ezek pontosan f gyökei, a kj kitevők 

pedig az előbbi 2.5.6. Gyakorlat miatt egyértelműek. Többszörös gyökök meghatározására két eljárást is 

tanulunk majd (a 6, illetve 7. szakaszokban). 

2.5.7. Gyakorlat.  Számítsuk ki x alábbi két polinomjának az együtthatóit: 

 

Az előző gyakorlat megoldását általában végezve a következőt kapjuk. 

2.5.8. Tétel.  Ha az R kommutatív, egységelemes gyűrű fölötti f polinomra 

 

akkor a Viéte-formulák, azaz a gyökök és együtthatók közötti összefüggések a következők: 

 

A ζk úgy keletkezik, hogy a b1,...,bn közül az összes lehetséges módon kiválasztunk k darabot, a kiválasztott bi-

ket összeszorozzuk, majd a kapott szorzatokat összeadjuk. Szokás a ζ0-ról is beszélni, és (a fenti f 

főegyütthatójaként) konstans 1-nek tekinteni.□ 

(Az itt szereplő  binomiális együtthatót az D.2.2. Tételben definiáltuk.) Hasznos lesz, ha b1,...,bn-et 

határozatlanoknak, és nem R-beli elemeknek tekintjük. Ekkor ζk ezen határozatlanok (többhatározatlanú) 

polinomjává válik. Ezeket később elemi szimmetrikus polinomoknak fogjuk nevezni. 

2.5.9. Következmény.  Tegyük föl, hogy 

 

Ekkor 0≤ k≤ n esetén ak=an(-1)n-kζn-k(b1,...,bn), vagyis 

 

Bizonyítás. Az állítás azonnal adódik, ha az (x-b1)... (x-bn) szorzatot az előző tétel szerint kifejtjük, és a két oldal 

együtthatóit összehasonlítjuk. □ 

Gondolkodjunk!   

2.5.10. Gyakorlat.  Írjuk föl az x4+4∈ℂ [x] polinomot gyöktényezős alakban, és ellenőrizzük beszorzással az 

eredményt. Hogyan lehetne ezt a polinomot valós együtthatós polinomok szorzatára bontani? 

2.5.11. Gyakorlat.  Hányszoros gyöke az x4-x3-x+1 polinomnak az 1? A Horner-elrendezést használjuk. 

2.5.12. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű. Mutassuk meg, hogy ha két n-edfokú R[x]-beli polinom n darab 

R-beli helyen megegyezik (vagyis a két polinom ugyanazt az értéket veszi föl), és a főegyütthatóik egyenlők, 

akkor a polinomok is egyenlők. 

2.5.13. Feladat.  Fejezzük ki az s2(x1,x2,...,xn)=x1
2+x2

2+...+xn
2 négyzetösszeget a ζ1(x1,x2,...,xn) és a ζ2(x1,x2,...,xn) 

segítségével. 
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2.5.14. Gyakorlat.  Számítsuk ki a 2x4+2x+3 polinom négy komplex gyökének összegét, szorzatát, 

négyzetösszegét, valamint e gyökök reciprokainak összegét. 

2.5.15. Feladat.  Legyenek ε1,...,εn az összes n-edik egységgyökök. 

1. Bontsuk gyöktényezős alakra az x4-1 polinomot. 
2. Bizonyítsuk be, hogy xn-1=(x-ε1)...(x-εn). 
3. A gyökök és együtthatók összefüggése alapján is számítsuk ki az n-edik egységgyökök összegét, 

négyzetösszegét és szorzatát (ezt más módszerrel már megtettük az 1.5.22. Gyakorlatban). 
4. Az egységsugarú körbe írt szabályos n-szög egyik csúcsából a többi csúcsba húzott szakaszok hosszát 

összeszoroztuk. Igazoljuk, hogy az eredmény n-nel egyenlő. 

2.5.16. Feladat.  Az a, b, c számokra teljesül, hogy 

 

Határozzuk meg aj+bj+cj értékét, ha j=4,5,6? Léteznek-e egyáltalán ilyen a, b, c számok? 

2.5.17. Gyakorlat.  Értelmezhető-e egy polinomfüggvény gyökeinek a multiplicitása? 

2.5.18. Feladat.  Mutassuk meg, hogy véges test nem lehet algebrailag zárt. 

6. Többhatározatlanú polinomok 

Többhatározatlanú polinomon olyan kifejezéseket szeretnénk érteni, amelyek az x1,...,xn határozatlanokból és 

valamilyen R gyűrű elemeiből épülnek föl összeadás, kivonás és szorzás segítségével. Azt gondoljuk, hogy ezek 

 

alakban írhatók föl, ahol m1,m2,...,mn nemnegatív egészek, az rm1,m2,...,mn együtthatók pedig R-nek elemei. A polinom 

tagjainak a fenti összeg tagjait nevezzük (feltételezve, hogy a lehetséges összevonásokat már elvégeztük, tehát 

semelyik x1
m

1x2
m

2... xn
m

n sem szerepelhet több együtthatóval). Azt szeretnénk, hogy ezeket az együtthatókat a 

polinom egyértelműen meghatározza. Láttuk (a 1. szakasz végén), hogy a definíciót érdemesebb úgy 

megalkotni, hogy a fenti „polinomot” az egyik határozatlan szerint rendezzük. Ekkor az együtthatók is 

polinomok lesznek, amelyekben már eggyel kevesebb a határozatlan. 

2.6.1. Definíció.  Legyen R kommutatív, egységelemes gyűrű. Az R fölötti, x1,..., xn-határozatlanú (vagy n-

határozatlanú) polinomok R[x1,..., xn] gyűrűjét n szerinti indukcióval definiáljuk: ez nem más, mint (R[x1,..., xn-

1])[xn]. Az indukció kezdőlépése a már ismert R[x1] polinomgyűrű. 

Megjegyzés 

Ebben a definícióban úgy képzeltük, hogy a polinomokat az xn határozatlan szerint rendezzük. 

Eszünkbe juthatna, hogy mondjuk az x1 határozatlan szerint rendezzük őket, és akkor az R[x2,..., xn][x1] 

gyűrűhöz jutnánk. Ez formailag más, mint az R[x1,..., xn-1][xn] (pláne ha még a „sorozatos” precíz 

bevezetéshez is ragaszkodunk). De a két gyűrű mégis, a lényeget tekintve ugyanaz. (Később az ilyesmit 

úgy fogalmazzuk majd, hogy a két gyűrű izomorf, egymásnak megfeleltethetők az elemeik, és 

„ugyanúgy” kell bennük számolni, precízen: van közöttük kölcsönösen egyértelmű, művelettartó 

leképezés.) Most azonban minderre még nincs szükség, mert a fenti többértelműség semmiféle 

gyakorlati problémát nem fog okozni. 

2.6.2. Állítás.  Az n-határozatlanú polinomok gyűrűje kommutatív és egységelemes. Ha R nullosztómentes, 

akkor R[x1,..., xn] is az, és az invertálható elemei azok a konstans polinomok, amelyek R-ben invertálhatóak. 

Bizonyítás. Teljes indukcióval következik a 2.3.2. Tételből. Természetesen a konstans polinomok továbbra is R 

elemei, amelyeket (sőt az n-nél kevesebb határozatlanú polinomokat is) n-határozatlanú polinomoknak 

képzeljük. □ 
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A fenti rx1
m

1x2
m

2... xn
m

n tag fokátm1+...+mn-nek definiáljuk. Az f polinom fokán a benne szereplő tagok fokainak 

maximumát értjük. Vigyázzunk, ez nem ugyanaz, mint amikor a polinomot mondjuk xn polinomjának tekintve 

számítjuk ki a fokát. Például f=x2y+y3x foka 2, ha f-et x polinomjának tekintjük, 3, ha y polinomjának tekintjük, 

és 4 a fenti értelemben. Tehát ha fokszámról beszélünk, mindig meg kell mondanunk, milyen értelemben 

gondoljuk, vagyis hogy a polinomot többhatározatlanúnak, vagy egyhatározatlanúnak képzeljük (és az utóbbi 

esetben melyik határozatlan szerint rendezünk). 

Egy polinomot homogénnek nevezünk, ha minden tagjának ugyanaz a foka. Ha f polinom, akkor gyűjtsük össze 

a k-adfokú tagjait, és jelöljük ezek összegét fk-val. Nyilván fk homogén polinom, és f az fk polinomok összege. 

Ezért minden polinom egyértelműen felbontható homogén polinomok összegére. Az fk-t az f polinom k-adfokú 

homogén komponensének hívjuk. 

Megjegyzés 

Ha f-ben nincs egyáltalán k-adfokú tag, akkor fk-t nullának értjük (lásd az üres összegről írottakat a 

2.2.42. Gyakorlatban). 

2.6.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha f és g többhatározatlanú polinomok az R nullosztómentes gyűrű 

fölött, akkor az fg polinom k-adfokú homogén komponense 

 

Speciálisan fg foka az f és g fokainak összege. 

A következő szakaszban belátjuk első komolyabb tételünket, az úgynevezett szimmetrikus polinomok 

alaptételét. A bizonyításhoz általánosítanunk kell a főtag fogalmát többváltozós polinomokra. 

Legyen f∈  R[x1,...,xn], ennek tagjai rx1
m

1x2
m

2... xn
m

n alakúak. A kitevők (m1,...,mn) sorozatát egy n „jegyű” 

telefonszámnak képzelhetjük (az analógia annyiban sántít, hogy a „jegyek”, vagyis az mj számok akármekkorák 

lehetnek). Rakjuk ezeket a telefonszámokat növekvő sorrendbe a szokásos módon, és írjuk föl az f polinom 

tagjait ebben a sorrendben. Például ha 
 

 (2.3) 

akkor a kapott „telefonszámok” x1 x2
4 = x1 x2

4x3
0↦ 140 (a nulla kitevőket is ki kell írni!), azután sorban haladva 

201, 111, 030, 002, 200, 113. A „növekvő” sorrend 002, 030, 111, 113, 140, 200, 201. Az f ennek megfelelő 

fölírása a következő: 

 

Az általános szabály tehát az, hogy először az első „jegyeket” kell sorba rakni, azután a második jegyeket, és így 

tovább. Hasonló elv szerint rendezzük egy lexikonban a címszavakat is (ábécé sorrendben), és ezért ennek a 

sorrendnek lexikografikus rendezés a neve. 

2.6.4. Definíció.  Legyenek r és s nem nulla elemei az R szokásos gyűrűnek. Azt mondjuk, hogy a P=rx1
m

1x2
m

2... 

xn
m

n és Q=sx1
k

1x2
k

2... xn
k

n tagok közül az első lexikografikusan kisebb a másodiknál, ha az első olyan j indexnél, 

ahol az (m1,...,mn) és (k1,...,kn) sorozatok eltérnek, mj<kj teljesül. Másképp fogalmazva: van olyan 1≤ j≤ n, hogy 

 

Erre a fogalomra a P≺ Q jelölést fogjuk használni. Azt is írjuk majd, hogy P≼ Q, ha P≺ Q, vagy P és Q az 

együtthatójuktól eltekintve megegyezik (vagyis a kitevősorozatuk ugyanaz). 

A lexikografikus rendezés szoros kapcsolatban van azzal, ahogy polinomjainkat indukcióval definiáltuk. A 

kapcsolatot a következő gyakorlat írja le. Ez az összefüggés magyarázza, hogy a lexikografikus rendezést a 

fokszám valamiféle általánosításának, finomításának tekinthetjük. 

2.6.5. Gyakorlat.  Ha adott egy f∈  R[x1,...,xn] polinom, akkor rendezzük x1 hatványai szerint (és írjuk is le a 

konstans taggal kezdve, fokszám szerint növekvő sorrendben). Az együtthatók R[x2,...,xn] elemei lesznek, ezeket 
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rendezzük x2 hatványai szerint. A kapott együtthatókat x3 hatványai szerint. És így tovább, végül „legbelül” xn 

hatványai szerint rendezünk. Mutassuk meg, hogy ha a zárójeleket kibontjuk, de a sorrendet nem változtatjuk 

meg, akkor f tagjai lexikografikusan növekvő sorrendben lesznek. 

Ha két egyhatározatlanú polinomot összeszorzunk, akkor a szorzat főtagja a két polinom főtagjainak szorzata 

lesz. Ezt az állítást most többhatározatlanú polinomokra is általánosítjuk. Egy n-határozatlanú polinom 

(lexikografikus értelemben vett) főtagján a nem nulla tagjai közül azt értjük, ami a lexikografikus értelemben a 

legnagyobb. Például az imént vizsgált (2.3)-beli f polinom főtagja -ix1
2x3. A következő lemma segít 

meghatározni a szorzatpolinom főtagját. 

2.6.6. Lemma.  Legyenek P', P, Q', Q egytagú, n-határozatlanú polinomok, melyeknek az együtthatója 1. 

Tegyük föl, hogy P'≼ P és Q'≼ Q teljesül. Ekkor P'Q'≼ PQ. Ha itt egyenlőség áll, akkor P'=P és Q'=Q. 

Bizonyítás. Legyen 

 

Ekkor 

 

Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hol tér el először ez a két kitevősorozat. 

Nézzük meg először azt az egyszerű esetet, amikor P'=P. Ha Q'=Q, akkor nyilván P'Q'=PQ. Ha Q'≠ Q, akkor 

jelölje j azt az indexet, ahol Q' és Q kitevősorozata először eltér: ki'=ki ha i<j, de Q'≺ Q miatt kj'<kj. Tudjuk, 

hogy P'=P, ezért minden i-re mi'=mi. Tehát a P'Q' és a PQ kitevősorozata is a j-edik helyen tér el először: 

mi'+ki'=mi+ki ha i<j, viszont mj'+kj'<mj+kj. Ezért P'Q'≺ PQ. 

Ha az előző bekezdés gondolatmenetében fölcseréljük a P-t Q-val és a P'-t Q'-vel, akkor az adódik, hogy P'≺ P 

és Q'=Q esetén is P'Q'≺ PQ. Tehát már csak akkor kell bizonyítanunk az állítást, amikor P'≺ P és Q'≺ Q. 

Ebben az esetben azt állítjuk, hogy P'Q' és PQ kitevősorozata ott fog először eltérni, ahol előbb van eltérés P és 

P', illetve Q és Q' sorozata között. Valóban, legyen j az az index, ahol P sorozata először eltér P' sorozatától, és 

ℓ az az index, ahol Q' sorozata először eltér Q sorozatától. Feltehetjük, hogy j≤ ℓ (vagyis hogy P' előbb kezd 

eltérni P-től, mint Q' a Q-tól), hiszen ellenkező esetben megcserélhetjük P-t Q-val és P'-t Q'-vel. Nyilván i<j 

esetén mi'=mi és ki'=ki, tehát ilyenkor mi'+ki'=mi+ki. Mivel P'≺ P, tudjuk, hogy mj'<mj. Ugyanakkor j<ℓ esetén 

kj'=kj, ha pedig j=ℓ, akkor kj'<kj. Mindkét esetben azt kapjuk, hogy mj'+kj'<mj+kj. Tehát tényleg P'Q'≺ PQ. □ 

2.6.7. Következmény.  Ha R nullosztómentes, és f,g∈  R[x1,..., xn], akkor fg főtagja az f és g főtagjainak szorzata. 

Így újabb bizonyítást kaptunk arra, hogy R[x1,..., xn] nullosztómentes. 

Bizonyítás. Legyen az f főtagja rP és a g főtagja sQ, ahol r és s az R gyűrű nem nulla elemei. Amikor f-et és g-t 

összeszorozzuk, akkor f egy tetszőleges r'P' tagját megszorozzuk g egy tetszőleges s'Q' tagjával, majd 

összevonjuk azokat a tagokat, amelyek csak az együtthatójukban különböznek. Nyilván P'≼ P és Q'≼ Q. Az 

előző lemma szerint P'Q'≼ PQ, vagyis a szorzatpolinomban rsPQ-nál lexikografikusan nagyobb tag nem 

keletkezhet. Azt kell még megnéznünk, hogy az összevonások során nem eshet-e ki az rsPQ tag. A lemma 

szerint azonban P'Q'≺ PQ, kivéve ha P'=P és Q'=Q. Ezért rsPQ semmivel sem vonható össze, és így nem is 

tud kiesni. Az R nullosztómentessége miatt rs≠ 0, és így fg főtagja tényleg f és g főtagjainak szorzata. □ 

A főtagok az összeadásra is hasonlóan viselkednek, mint az egyváltozós polinomoknál. Ha két polinom főtagja 

nem csak együtthatójában tér el, akkor összegüknek a főtagja a két főtag közül a lexikografikus értelemben 

nagyobbik lesz. Ha viszont a két főtag csak az együtthatóban tér el, akkor az összeg főtagját ezekből 

összevonással kapjuk, kivéve, ha ez a tag kiesik, ilyenkor a főtag lexikografikusan csökken, sőt akár a 

nullapolinom is lehet az eredmény (aminek nincs is főtagja). 

Gondolkodjunk!   
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2.6.8. Gyakorlat.  Az alábbi p(x1,x2,x3,x4) polinomot bontsuk föl homogén polinomok összegére, ezeket 

rendezzük lexikografikusan, és állapítsuk meg a p7 polinomban egyrészt a lexikografikusan legnagyobb tagot, 

másrészt a legnagyobb fokú tagok közül a lexikografikusan legnagyobb tagot. 

 

2.6.9. Gyakorlat.    Definiáljuk egy n-változós polinomhoz tartozó n-változós polinomfüggvény fogalmát, és 

mutassuk meg, hogy ha f,g∈  R[x1,...,xn] és , akkor 

 

Általánosítsuk a pontonkénti műveletek 2.4.3. Definícióját többváltozós függvényekre is, és igazoljuk, hogy a 

2.4.28. Gyakorlat állításai érvényben maradnak többváltozós polinomokra. Általánosítsuk a 2.4.30. Gyakorlat 

állítását is. 

2.6.10. Feladat.  Igaz-e végtelen, szokásos gyűrű fölött a többváltozós polinomok azonossági tétele (vagyis 

hogy a polinomfüggvény egyértelműen meghatározza a polinomot)? 

2.6.11. Feladat.  Általánosítsuk az interpolációt többhatározatlanú polinomokra. Mutassuk meg, hogy véges test 

esetében minden véges sok változós függvény polinomfüggvény. 

7. Szimmetrikus polinomok 

Gyakran előfordul, hogy egy többhatározatlanú polinom szimmetrikus. Ilyen például a háromváltozós 

 

polinom. Ebben a három határozatlan szerepe teljesen egyenrangú: ha például x2-t és x3-at kicseréljük, a polinom 

változatlan marad. Ugyanakkor 

 

nem szimmetrikus, mert például x1 és x2 cseréjekor a következőbe megy át: 

 

ami nem az eredeti polinom, hiszen ebben például x1
2x2 nem szerepel. 

2.7.1. Definíció.  Az f∈  R[x1,...,xn]szimmetrikus polinom, ha bármely két határozatlant kicserélve önmagába 

megy át. 

Nyilván szimmetrikus polinomok összege, különbsége és szorzata is szimmetrikus, és így a szimmetrikus 

polinomok részgyűrűt alkotnak a polinomok között. A gyökök és együtthatók összefüggésében (a 2.5.8. 

Tételben) szereplő ζk kifejezések is szimmetrikus polinomok. 

2.7.2. Definíció.  Az x1,...,xn határozatlanú, k-adik elemi szimmetrikus polinom úgy keletkezik, hogy az x1,...,xn 

közül az összes lehetséges módon kiválasztunk k darabot, a kiválasztott xi-ket összeszorozzuk, majd a kapott 

szorzatokat összeadjuk. E polinom jele ζk(x1,...,xn), ahol 1≤ k≤ n. A ζ0 polinomot konstans 1-nek definiáljuk. 

(Néha használják k>n esetén a ζk=0 konvenciót is.) 

Az elemi szimmetrikus polinomok azért fontosak, mert segítségükkel minden szimmetrikus polinomot ki lehet 

fejezni, méghozzá egyértelműen. (Ezt illusztrálja például a 2.5.14. Gyakorlat.) De mit értünk azalatt, hogy „ki 

lehet fejezni”? Milyen műveleteket használhatunk eközben? Milyen értelemben egyértelmű ez a „kifejezés”? 

Vizsgáljunk meg először egy konkrét példát. Legyen 

 

A 2.5.13. Feladat megoldásakor rájöttünk, hogy a négyzetösszeggel hogyan érdemes bánni: 
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Itt már csupa elemi szimmetrikus polinom szerepel. Tehát végül is 

 

Azaz f kifejezésekor összeadást és kivonást használtunk, f együtthatóiból és az elemi szimmetrikus 

polinomokból kiindulva. 

De polinomnak azokat a kifejezéseket neveztük, amelyek a határozatlanokból és az alapgyűrű elemeiből az 

összeadás, kivonás és szorzás ismételt használatakor keletkeznek. Vagyis azt mondhatjuk, hogy f-et az elemi 

szimmetrikus polinomok polinomjaként írtuk fel. Valóban, ha 

 

akkor f=F(ζ1,ζ2,ζ3) (az egyenlőséget úgy kell érteni, hogy a két oldal, mint x1, x2, x3 polinomja, megegyezik). Az 

egyértelműség azt jelenti hogy f(x1,x2,x3) az F(y1,y2,y3) polinomot egyértelműen meghatározza. 

2.7.3. Tétel.  [A szimmetrikus polinomok alaptétele]  Legyen R szokásos gyűrű. Ekkor minden f∈  R[x1,...,xn] 

szimmetrikus polinom egyértelműen fölírható az elemi szimmetrikus polinomok polinomjaként. Ez azt jelenti, 

hogy létezik pontosan egy F∈  R[y1,...,yn] polinom, melyre 

 

A F együtthatói a f együtthatóiból összeadás és kivonás segítségével kaphatók. 

Bizonyítás. Egyben eljárást is fogunk adni arra, hogy egy konkrét polinomot hogyan fejezzünk ki az elemi 

szimmetrikus polinomokkal. 

2.7.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha az ry1
k

1y2
k

2... yn
k

n∈  R[y1,...,yn] polinomban az yi helyére a ζi(x1,...,xn) 

elemi szimmetrikus polinomot helyettesítjük, akkor az eredmény főtagja 

 

Látjuk, hogy a kapott főtagban a kitevők sorozata csökkenő. Ez nem véletlen, hanem így van minden 

szimmetrikus polinomban. 

2.7.5. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha az f∈  R[x1,...,xn] szimmetrikus polinom főtagja 

 

akkor m1≥ m2≥...≥ mn, és f minden tagjában mindegyik határozatlan kitevője legfeljebb m1 lehet. Bizonyítsuk be, 

hogy az f polinomnak maximum (m1+1)n tagja van. 

Tegyük föl tehát, hogy f∈  R[x1,...,xn] egy szimmetrikus polinom. Le szeretnénk vonni belőle egy g=sζ1
k

1ζ2
k

2... ζn
k

n 

alakú polinomot úgy, hogy a főtagja kiessen, de ne is termelődjön közben az eredeti főtagnál lexikografikusan 

nagyobb tag. Ha f főtagja rx1
m

1x2
m

2... xn
m

n, akkor az előző két gyakorlat szerint, ha s-et r-nek választjuk, a ki 

számokat pedig úgy, hogy 

 

legyen, akkor az f és a g főtagja meg fog egyezni. Mivel m1≥ m2≥...≥ mn, a ki számokat meg is lehet így 

választani, a következőképpen: 

 

Az f-g szintén szimmetrikus polinom. Ha nulla, akkor készen vagyunk, hiszen g már az elemi szimmetrikus 

polinomok polinomja. Ha nem, akkor is tudjuk, hogy f-g főtagja már lexikografikusan kisebb, mint f eredeti 

főtagja volt. Abban reménykedünk, hogy ezt az eljárást ismételgetve véges sok lépésben már a nulla polinomhoz 

jutunk, ami azt jelenti, hogy az eredeti polinomot fölírtuk az elemi szimmetrikus polinomok polinomjaként. 

A 2.7.5. Gyakorlat mutatja, hogy az eljárás során nem fog m1-nél nagyobb kitevő előfordulni. Vagyis mindegyik 

kitevő m1+1-féle lehet: 0,1,...,m1 valamelyike. Ezért az eljárás során keletkező főtagból sem lehet több, mint 
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(m1+1)n, azaz csak véges sok. Az eljárás tehát tényleg véges sok lépésben véget ér, és így f(x1,...,xn)-et sikerült 

F(ζ1,...,ζn) alakban előállítani. 

Mik lesznek a kapott F polinom együtthatói? Az első lépésben g-nek, mint ζ1,...,ζn polinomjának az egyetlen 

együtthatója r lesz, ami a kiinduló f-nek is együtthatója. Az f-g-nek (mint x1,...,xn polinomjának) együtthatói az f 

együtthatóiból összeadással és kivonással keletkeznek. A második lépésben az f-g egyik együtthatóját 

használjuk föl az új, második g fölírásakor, és így tovább. Ezért a végén kapott F(ζ1,...,ζn) együtthatói tényleg 

megkaphatók f együtthatóiból összeadás és kivonás segítségével. 

Most rátérünk a tétel egyértelműségi állításának bizonyítására. Tegyük föl, hogy F,G∈  R[y1,...,yn] két olyan 

polinom, amelybe mindegyik yi helyébe ζi-t helyettesítve, és a műveleteket elvégezve, a kapott F(ζ1,...,ζn) és 

G(ζ1,...,ζn), mint x1,...,xn polinomjai, egyenlőek lesznek. Meg kell mutatnunk, hogy akkor F és G, mint az y1,...,yn 

polinomjai, eredetileg is egyenlőek voltak. Kényelmesebb az F és G polinomok H=F-G különbségével 

dolgozni. Most tehát azt tudjuk, hogy H(ζ1,...,ζn), mint az x1,...,xn polinomja, azonosan nullává válik, és meg kell 

mutatnunk, hogy ez csak akkor lehet, ha már H(y1,...,yn) is a nullapolinom volt. Másképp fogalmazva: ha 

veszünk egy H(y1,...,yn) nem nulla polinomot, akkor meg kell keresnünk a H(ζ1,...,ζn)-nek egy olyan tagját, ami 

nem tud kiesni, ha a műveleteket elvégezzük. Azt javasoljuk az Olvasónak, hogy először az alábbi speciális 

esetben maga végezze el a számolást (de mindenképpen nézze meg a megoldást) mielőtt tovább haladna. 

2.7.6. Gyakorlat.  Legyen H(y1,y2,y3)=30y1y3
3-y2

5. Helyettesítsük be mindegyik yi helyére a ζi(x1,x2,x3) elemi 

szimmetrikus polinomot, és adjuk meg az eredménynek egy nem nulla tagját. 

Vegyük a H(y1,..., yn) polinom egy tetszőleges ry1
k

1... yn
k

n tagját. Helyettesítsük be a ζi-ket, és számítsuk ki a 

ζ1
k

1ζ2
k

2... ζn
k

n polinom főtagját: 

 

2.7.7. Állítás.  A H különböző tagjaiból a fenti eljárással kapott P főtagok különbözők lesznek. (Feltételezzük 

természetesen, hogy H(y1,...,yn)-ben már összevontuk azokat a tagokat, amelyek csak az együtthatójukban 

különböznek.) 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy sy1
ℓ

1... yn
ℓ

n a H(y1,..., yn) polinomnak egy másik tagja. Ekkor a ζ1
ℓ

1ζ2
ℓ

2... ζn
ℓ

n főtagja 

 

Ha P=Q, akkor az xn kitevőjét megvizsgálva látjuk, hogy kn=ℓn. Az xn-1 kitevőjét nézve kn-1+kn=ℓn-1+ℓn. De már 

tudjuk, hogy kn=ℓn, és így kn-1=ℓn-1. A gondolatmenetet tovább folytatva végül az x1 kitevőjének vizsgálatával 

k1=ℓ1 adódik. De akkor a H polinom ry1
k

1... yn
k

n és sy1
ℓ

1... yn
ℓ

n tagjai csak az együtthatójukban különböznek, ami 

lehetetlen. Ezzel az állítást beláttuk. □ 

A H(y1,...,yn) tagjaiból kapott főtagok tehát mind különböznek, és így van közöttük olyan, amely 

lexikografikusan nagyobb a többinél. Legyen ez a fenti ry1
k

1... yn
k

n-ből keletkező, P-vel jelölt tag. Megmutatjuk, 

hogy rP nem eshet ki a H(ζ1,...,ζn) polinomból (sőt, ez lesz a főtagja). Valóban, rζ1
k

1ζ2
k

2... ζn
k

n főtagja rP, ha pedig 

H-nak egy másik, sy1
ℓ

1... yn
ℓ

n tagját vesszük, akkor az ebből keletkező sζ1
ℓ

1ζ2
ℓ

2... ζn
ℓ

n főtagja P választása miatt P-

nél lexikografikusan kisebb (és így a többi tagja is kisebb). Ezzel a szimmetrikus polinomok alaptételének a 

bizonyítását befejeztük. □ 

Az alaptétel szerint az 

 

hatványösszegeket is ki lehet fejezni a szimmetrikus polinomokkal. Erre nem mutatunk explicit képletet, hanem 

csak egy olyan összefüggést látunk be, amiből az s1,s2,s3,... hatványösszegeket sorra ki lehet számítani. Az ötletet 

részben a 2.5.16. Feladat megoldása szolgáltatja. 

2.7.8. Tétel.  [Newton–Girard-formulák]  Az sk=sk(x1,...,xn) hatványösszegekre és ζk=ζk(x1,...,xn) elemi 

szimmetrikus polinomokra k≥ n esetén 

 

ha viszont k≤ n, akkor 
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A két formula k=n esetén egybeesik, hiszen s0=n. 

Bizonyítás. A k≥ n esetben az elemi szimmetrikus polinomokat definiáló 

 

azonosságba helyettesítünk x helyére xj-t. Ekkor a bal oldalon nullát kapunk, ezért 

 

Szorozzuk ezt meg xj
k-n-nel, és adjuk össze a kapott azonosságokat (ahol j az 1,2,...,n értékeket futja be). Ekkor 

az első Newton–Girard-formulát kapjuk. 

A második formulát n szerinti indukcióval igazoljuk, n=k-tól elindulva. Ahhoz, hogy ezt megérthessük, ismét 

egy gyakorlatot érdemes végigszámolni. 

2.7.9. Gyakorlat.  Írjuk föl a Newton–Girard-formulát, amikor n=3 és k=2: 

 

Ha itt x3 helyébe nullát helyettesítünk, a Newton–Girard-formulának melyik esetét kapjuk? Az a már 

bebizonyított esetek közé tartozik? Mit kapunk általában, ha az si(x1,...,xn), illetve ζi(x1,...,xn) polinomokban xn 

helyére nullát helyettesítünk? 

Ha n=k, akkor a második Newton–Girard-formula ugyanaz, mint az első (tehát már beláttuk). Az indukció során 

feltesszük, hogy az állítás igaz n-1-re (ahol n-1≥ k), és belátjuk, hogy n-re is igaz. 

2.7.10. Lemma.  Tegyük föl, hogy az f∈  R[x1,...,xn] polinomban nincs olyan tag, amelyben mindegyik 

határozatlan előfordul. Ha f-re teljesül az, hogy bármelyik határozatlan helyébe nullát helyettesítve f-ből a 

nullapolinom lesz, akkor f maga is a nullapolinom. 

A lemma állítása nyilvánvaló, hiszen ha f-nek lenne egy nem nulla tagja, akkor a feltétel szerint ebben nem 

szerepel valamelyik xj határozatlan, tehát ez a tag megmarad akkor is, amikor xj helyébe írunk nullát. A lemmát 

alkalmazzuk a második Newton–Girard-formula bal oldalán álló polinomra. Mivel ez homogén k-adfokú, 

egyetlen tagban sem szerepelhet mindegyik változó (hiszen k<n). Helyettesítsünk xn helyébe nullát. A 2.7.9. 

Gyakorlat szerint ekkor a Newton–Girard-formula eggyel kevesebb változós alakját kapjuk, amiről az indukciós 

feltevés miatt tudjuk, hogy igaz. Ugyanez történik akkor is, ha xn helyett egy másik változó helyébe írunk nullát, 

hiszen polinomjaink szimmetrikusak. A lemma feltételei tehát teljesülnek, ami a második Newton–Girard-

formulát bizonyítja. □ 

Ez a gondolatmenet megmagyarázza azt is, hogy miért a k szám szerepel a második Newton–Girard-formula 

végén: a k=n esetben ez öröklődik az első formulából, utána pedig n növelésével nem változik meg. 

Gondolkodjunk!   

2.7.11. Gyakorlat.  Igaz-e, hogy szimmetrikus polinom minden homogén komponense is szimmetrikus? 

2.7.12. Gyakorlat.  Ha egy három határozatlanú szimmetrikus polinom lexikografikusan legnagyobb tagja 

x1
2x2

2x3, akkor lehet-e tagja x1x2
3x3? Szerepelhet-e hatodfokú tag? Hány tag lehet legfeljebb? Amikor elemi 

szimmetrikusakkal írjuk föl, mi az eljárás első lépése? 

2.7.13. Gyakorlat.  A 2.6.8. Gyakorlatban szereplő p polinomban helyettesítsük be mindegyik xi helyére a négy 

határozatlanú ζi elemi szimmetrikus polinomot, és adjuk meg az eredménynek egy olyan tagját, amelynek nem 

nulla az együtthatója. 

2.7.14. Gyakorlat.  Írjuk föl az elemi szimmetrikus polinomok polinomjaként az alábbi polinomot: 
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2.7.15. Gyakorlat.  Határozzuk meg az xn+x+1 polinom (komplex) gyökeinek köbösszegét, és a gyökök 

reciprokainak összegét (n≥ 2). 

2.7.16. Gyakorlat.  Legyenek a, b, c az x3+3x+1 polinom gyökei. Írjuk föl azt a két harmadfokú normált 

polinomot, melynek gyökei a2, b2, c2, illetve a+b, a+c, b+c. 

2.7.17. Feladat.  Legyen f∈  R[x1,...,xn] egy homogén k-adfokú szimmetrikus polinom, melyben minden 

határozatlan legfeljebb az m-edik hatványon szerepel. Mutassuk meg, hogy ha ζ1
k

1...ζn
k

n nem nulla együtthatóval 

szerepel az f-nek az elemi szimmetrikus polinomokkal való fölírásában, akkor 

 

Hogyan segítenek ezek a képletek az f polinom elemi szimmetrikus polinomokkal való előállításában? 

2.7.18. Feladat.   *  Legyen f egy egész együtthatós, normált polinom, melynek mindegyik komplex gyöke 1 

abszolút értékű. Igazoljuk, hogy f mindegyik gyöke komplex egységgyök. 

2.7.19. Feladat.  Mutassuk meg, hogy nem létezik végtelen sok olyan egytagú P1,P2,...  polinom R[x1,x2,...,xn]-

ben, melyekre P1 ≻ P2 ≻ ... teljesül. 

Megjegyzés 

Az előző 2.7.19. Feladat kiváltja a 2.7.5. Gyakorlat utolsó állítását a szimmetrikus polinomok 

alaptételének bizonyításában, vagyis garantálja, hogy az eljárás véget ér. Az azonban nem igaz, hogy 

egy adott P1 egytagú polinomnál csak véges sok lexikografikusan kisebb egytagú polinom lehet, hiszen 

például x1
2-nél mindegyik x1x2

k polinom lexikografikusan kisebb. 

8. Összefoglaló 

A komplex együtthatós polinomok olyan formális kifejezések, amelyek határozatlanokból („ismeretlenekből”, 

„változókból”), és komplex számokból keletkeznek az összeadás, a kivonás és a szorzás műveleteinek véges 

sokszori alkalmazásával. Ha csak egy határozatlan van, akkor minden polinom a zárójelek kibontásával 

f(x)=a0+a1 x + a2 x2 +... + an xn alakra hozható. Két ilyen alakban fölírt polinom akkor egyenlő, ha a megfelelő 

együtthatóik megegyeznek (2.1.1. Definíció). Definiáltuk polinomok összegét és szorzatát, amelyek a szokásos 

számolási szabályoknak tettek eleget (2.1.6. Állítás). Bevezettük a polinom fokának a fogalmát, és megmutattuk, 

hogy az összeg foka legfeljebb a tagok fokainak maximuma lehet (2.1.2. Állítás), szorzat foka pedig a tényezők 

fokainak összege, és ezért a polinomok szorzása nullosztómentes (2.1.5. Állítás). Ebből levezettük, hogy a 

komplex együtthatós polinomok között csak a nem nulla konstans polinomoknak létezik inverze (2.1.7. Állítás). 

Felmerült az igény, hogy egy polinom együtthatói ne csak számok, hanem például mod m maradékok, vagy (a 

többhatározatlanú polinomok kényelmes bevezetéséhez) akár polinomok is lehessenek, szóval mindenféle, 

amivel a „szokásos szabályok szerint” számolni szoktunk. Ezért definiáltuk a kétváltozós művelet általános 

fogalmát, és több fontos tulajdonságát (asszociativitás, kommutativitás, neutrális elem, inverz, hatvány és 

többszörös: 2.2.1, 2.2.6, 2.2.9, 2.2.19. Definíciók). Ezekből a tulajdonságokból felépítettük a félcsoport, a 

csoport, a gyűrű és a test fogalmát (2.2.12, 2.2.13, 2.2.21, 2.2.23. Definíciók). Szó volt részstruktúrákról 

(részcsoport, részgyűrű) is. Bevezettük a nullosztó fogalmát általános gyűrűben (2.2.27. Definíció), és 

megmutattuk, hogy minden ferdetest nullosztómentes (2.2.29. Tétel). Szokásos gyűrűnek neveztük a 

kommutatív, egységelemes, nullosztómentes gyűrűket, mert ezek azok, ahol az összeadás, kivonás, szorzás a 

„szokásos” tulajdonságokkal rendelkezik. Röviden művelettartó leképezésekről is beszéltünk (2.2.34. 

Definíció). 

A 3. szakaszban kommutatív, egységelemes gyűrű fölött értelmeztünk polinomokat. Megállapítottuk, hogy ha a 

gyűrű nullosztómentes, akkor általában is igazak maradnak a komplex együtthatós polinomokra megismert 

alaptulajdonságok. Az 6. szakasz mintájára precízen bevezettük a polinomok fogalmát. 

Egy R gyűrű fölötti polinom esetében definiáltuk, hogy hogyan lehet behelyettesíteni az R elemeit, és bevezettük 

a gyök és a gyöktényező fogalmát (2.4.5. Definíció). A Horner-elrendezés lehetővé tette az elemek gyors 

behelyettesítését, és a gyöktényezők kiemelését (2.4.6. Állítás). Megmutattuk, hogy nullosztómentes gyűrű fölött 

a gyöktényezők egyszerre is kiemelhetők, és ezért egy polinomnak legfeljebb annyi gyöke lehet, mint a foka 
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(2.4.7. Tétel). Ebből adódott a polinomok azonossági tétele (2.4.10. Következmény), amely szerint ha két 

polinom több helyen megegyezik, mint a fokuk, akkor a két polinom (együtthatóról együtthatóra) egyenlő. 

Bevezettük a polinomfüggvény fogalmát (2.4.1. Definíció), és megmutattuk, hogy végtelen gyűrű fölött ez 

meghatározza a polinomot, de véges gyűrű fölött nem. Szót ejtettünk a Lagrange- és Newton-interpolációról is. 

Ha egy polinomból az összes gyöktényezőt kiemelve csak egy konstans marad (ez szükségképpen a polinom 

főegyütthatója lesz), akkor azt mondjuk, hogy a polinomot gyöktényezős alakra bontottuk. Ez mindig 

bekövetkezik algebrailag zárt alaptest esetén: ezek azok a testek, amelyekben minden nem konstans 

polinomnak van gyöke (2.5.3. Definíció). A komplex számok teste is algebrailag zárt, ez az algebra alaptétele 

(2.5.4. Tétel), amelyet egyelőre nem tudtunk bebizonyítani. Bevezettük a gyök multiplicitásának, azaz a 

többszörös gyöknek a fogalmát (2.5.5. Definíció). A gyöktényezős alak beszorzásával kaptuk a gyökök és 

együtthatók közötti összefüggéseket (2.5.8. Tétel, 2.5.9. Következmény). 

A többhatározatlanú polinomokat (a határozatlanok száma szerinti indukcióval) olyan egyhatározatlanú 

polinomként definiáltuk, amelyek együtthatói eggyel kevesebb határozatlanú polinomok (2.6.1. Definíció). 

Nullosztómentes gyűrű fölött ezek is nullosztómentes gyűrűt alkotnak, melynek invertálható elemei az 

invertálható konstans polinomok lesznek. Definiáltuk többhatározatlanú polinom fokát és a homogén 

polinomokat. Bevezettük egy polinom tagjainak lexikografikus rendezését (2.6.4. Definíció). Megmutattuk, 

hogy nullosztómentes gyűrű fölött két polinom szorzatának lexikografikusan legnagyobb tagja (azaz főtagja) a 

két tényező főtagjainak szorzata (2.6.7. Következmény). 

Egy polinomot szimmetrikusnak nevezünk, ha bármely két határozatlan cseréjekor önmagába megy át. Ilyenek a 

gyökök és együtthatók összefüggéseiből kapott elemi szimmetrikus polinomok (2.7.2. Definíció). Beláttuk a 

szimmetrikus polinomok alaptételét, mely szerint minden szimmetrikus polinom egyértelműen fölírható az elemi 

szimmetrikus polinomok polinomjaként (2.7.3. Tétel). Végül levezettük a hatványösszegeket az elemi 

szimmetrikus polinomokból rekurzívan előállító Newton–Girard-formulákat (2.7.8. Tétel). 
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3. fejezet - A polinomok számelmélete 

Ha van két nem egyenlő számunk, a kisebbet váltakozva mindig kivonjuk a nagyobból, és a 

maradék sosem osztja a megelőző számot, míg csak nem az egység a maradék, akkor az 

eredeti számok relatív prímek. 
— Eukleidész: Elemek (Mayer Gyula fordítása) 

Könyvünk eddigi részében lényegében csak középiskolai ismeretekre támaszkodtunk. Ez most sem változik 

meg, de a polinomok számelméletének tárgyalásakor nagyon hasznos, ha az Olvasó már rendelkezik néhány 

alapvető ismerettel az egész számok számelméletéről. Ezek az ismeretek megszerezhetők például Freud Róbert 

és Gyarmati Edit [1] könyvének első fejezetéből. Konkrétan érdemes átvenni az oszthatóság alaptulajdonságait, 

az egység fogalmát, a legnagyobb közös osztó definícióját és meghatározását az euklideszi algoritmussal, a 

felbonthatatlan és prímszám közötti különbséget, és végül a számelmélet alaptételét, bizonyítással együtt. 

1. Számelméleti alapfogalmak 

Az egész számok között a számelmélet alaptétele teszi lehetővé, hogy egy szám szorzatra bontásait áttekintsük. 

Ugyanígy fontos tudnunk azt is, hogy polinomokat hogyan lehet szorzattá bontani. Például x2+1 a komplex 

együtthatós polinomok között felbontható: 

 

Vizsgáljuk meg, hogyan bontható föl a valós együtthatós polinomok között. Ha 

 

akkor f és g fokainak összege kettő. Ha f elsőfokú lenne, azaz f(x)=ax+b, ahol a≠ 0, akkor a valós -b/a szám 

gyöke lenne x2+1-nek, ami lehetetlen. Ezért a fenti felbontásban f és g egyike konstans polinom kell, hogy 

legyen. Tehát csak olyasféle felbontás létezik, mint például 

 

Ez a felbontás nem érdekes, hiszen nem mond semmi újat az x2+1 polinomról. Példánk azt mutatja, hogy ℂ [x] 

és ℝ[x] „számelmélete” másmilyen, vagyis minden egyes R gyűrű esetében az R[x] polinomgyűrűt külön kell 

megvizsgálni számelméleti szempontból. 

3.1.1. Gyakorlat.  Határozzuk meg az x2-2 polinom összes felbontásait a valós együtthatós, illetve a racionális 

együtthatós polinomok gyűrűjében. 

3.1.2. Gyakorlat.  Határozzuk meg az x2+1 polinom felbontásait ℤ 2[x]-ben és ℤ 3[x]-ben. 

Megjegyzés 

Számelméleti kérdéseket nem csak az egész számok és a polinomok között érdemes vizsgálni. Például 

az úgynevezett Gauss-egészek az a+bi alakú komplex számok, ahol a és b egészek (2.2.35. (2) 

Gyakorlat). Ezek között is érvényes a számelmélet alaptételének megfelelő állítás, és ennek 

felhasználásával érdekes egész számokra vonatkozó problémákat oldhatunk meg (például kideríthetjük, 

mely egész számok állnak elő két négyzetszám összegeként). 

Ha ilyen sokféle gyűrűben kell számelmélettel foglalkozni, akkor az a gazdaságos hozzáállás, ha a fogalmakat 

egy általános gyűrűben definiáljuk, és általános tételeket bizonyítunk. Az alábbiakban mindig az egész számok 

ℤ  gyűrűjét tartsuk szem előtt főpéldaként. 

3.1.3. Definíció.  Legyen R kommutatív gyűrű. Azt mondjuk, hogy az r∈  R elem osztja az s∈  R elemet, ha van 

olyan t∈  R, hogy rt=s. Az oszthatóság jele r∣ s. Azt, hogy r∣ s, úgy is mondjuk, hogy rosztójas-nek, illetve 

hogy stöbbszöröser-nek. 
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Az áthúzott oszthatóság jel azt jelenti: nem osztható. Néha fontos feltüntetnünk a jelölésben is, hogy melyik 

gyűrűben értjük az oszthatóságot, ilyenkor r∣ s  helyett r∣ R s-et írunk. Például , de 2∣ ℚ 3 (hiszen 2⋅  

(3/2)=3). Hasonlóképpen , de 2∣ ℚ[x] 3x+1. 

3.1.4. Gyakorlat.  Legyen R kommutatív gyűrű, és r,s,t∈  R. Igazoljuk az alábbiakat. 

1. Ha r∣ s és r∣ t, akkor r∣ s± t. 
2. Ha r∣ s, akkor r∣ st, sőt rt∣  st. Megfordítva, ha R nullosztómentes és t≠ 0, akkor rt∣ st-ből r∣ s következik. 
3. Ha r∣ s és s∣ t, akkor r∣ t (az oszthatóság tranzitív). 
4. Ha R egységelemes, akkor r∣ r minden r∈  R esetén (az oszthatóság reflexív). 

3.1.5. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a nulla csak a nullának osztója (vagyis 0∣ s⇒ s=0), de minden elemnek 

többszöröse (azaz r∣ 0 minden r∈  R esetén). Egy testben mikor teljesül az r∣ s oszthatóság? 

3.1.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha n egész szám, akkor egy p∈ℤ [x] polinom akkor és csak akkor osztható 

(ℤ [x]-ben) n-nel, ha minden együtthatója osztható (ℤ -ben) n-nel. Általánosítsuk a feladatot ℤ  helyett 

tetszőleges R kommutatív, egységelemes gyűrűre. 

Az egész számok között megszoktuk, hogy egy szám és ellentettje oszthatóság szempontjából ugyanúgy 

viselkedik. A valós együtthatós polinomok között azonban egy f polinom kétszerese (fele, sőt -szöröse, π-

szerese) is ugyanúgy viselkedik, mint f. Valóban f∣ 2f és 2f∣  f is igaz (utóbbi azért, mert az 1/2 is valós szám), 

és így f-nek és 2f-nek ugyanazok az osztói is és a többszörösei is. 

3.1.7. Definíció.  Legyen R kommutatív gyűrű. Azt mondjuk, hogy az r,s ∈  R elemek egymás asszociáltjai, ha 

egymás osztói (vagyis r∣ s és s∣ r is teljesül). Az asszociáltság jele r∼ s. 

Megjegyzés 

Az „asszociált” szó helyett tehát ezt is mondhatjuk: „oszthatóság szempontjából egyformán viselkedő, 

megkülönböztethetetlen”. Így szóba jönne a következő definíció is: r és s asszociáltak, ha tetszőleges 

t∈  R esetén r∣ t és s∣ t ugyanakkor teljesül, továbbá t∣ r és t∣ s is ugyanakkor teljesül (vagyis ha a két 

elemnek ugyanazok a többszöröseik és az osztóik is). Így az asszociáltság nem egységelemes gyűrűben 

is reflexív lenne (vö. 3.1.33. Gyakorlat). Az Olvasónak érdemes végiggondolnia, hogy egységelemes 

gyűrűben, ahol tehát minden elem osztója önmagának, az oszthatóság tranzitivitása miatt ez ugyanaz az 

asszociáltság-fogalom, mint ami a fenti 3.1.7. Definícióban szerepel. 

3.1.8. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R egységelemes, kommutatív gyűrű, akkor 

1. Minden r∈  R esetén r∼ r (az asszociáltság reflexív). 
2. Ha r∼ s, akkor s∼ r (az asszociáltság szimmetrikus). 
3. Ha r∼ s és s∼ t, akkor r∼ t (az asszociáltság tranzitív). 

Tegyük föl, hogy r és s asszociáltak. Ekkor re=s és se'=r teljesül alkalmas e,e'∈  R elemekre. Innen ree'=se'=r. 

Ha R egységelemes és nullosztómentes, akkor r≠ 0 esetén r-rel egyszerűsíthetünk, és ee'=1 adódik. Ezt úgy is 

fogalmazhatjuk, hogy e∣ 1. 

3.1.9. Definíció.  Legyen R kommutatív, egységelemes gyűrű. Azt mondjuk, hogy az e∈  R elem egység, ha az 

egységelemnek (vagyis az 1 elemnek) osztója. 

Ne tévesszük össze tehát az egység és az egységelem fogalmát! Az egységelem az az 1∈  R elem, amelyre 

1r=r1=r teljesül minden r∈  R esetén. Az egységek ennek az osztói, vagyis az R invertálható elemei (lásd a 

2.2.9. Definíciót). Az egységek tehát az R× halmaznak, azaz R multiplikatív csoportjának az elemei. (Az 

„egység” és „invertálható” szavak kommutatív, egységelemes gyűrűben szinonimák, de számelméleti ízű 

vizsgálatokban inkább az egység szó használatos.) Például ℤ  egységei 1 és -1. 

Megjegyzés 

Az R egy eleme tehát pontosan akkor egység, ha R minden elemének osztója. Azt gondolhatnánk, hogy 

érdemesebb az egységet így definiálni, mert akkor a fogalom nem egységelemes gyűrűben is 
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értelmessé válna. Azonban a 3.1.33. Gyakorlat szerint nem egységelemes, de nullosztómentes 

gyűrűben nem lehetnek egységek ebben a kiterjesztett értelemben sem. 

3.1.10. Állítás.  Tegyük föl, hogy R kommutatív, egységelemes, nullosztómentes (azaz szokásos) gyűrű. Ekkor 

tetszőleges r∈  R asszociáltjai pontosan az egységszeresei. 

Bizonyítás. A nulla asszociáltja nyilván csak a nulla lehet. Ha r≠ 0 és s∈  R asszociáltja r-nek, akkor az imént (a 

3.1.9. Definíció előtti bekezdésben) beláttuk, hogy s az r-nek egységszerese. Megfordítva, ha e egység, azaz 

ee'=1 alkalmas e'-re, akkor r és re asszociáltak, hiszen (re)e'=r miatt re∣ r. □ 

3.1.11. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ℤ [x] egységei az 1 és -1 konstans polinomok, ℝ[x] egységei pedig a nem 

nulla konstans polinomok. Általában mutassuk meg, hogy ha R szokásos gyűrű, akkor R[x] egységei pontosan R 

egységei lesznek (mint konstans polinomok). Speciálisan tehát test fölötti polinomgyűrű egységei a nem nulla 

konstans polinomok. 

A következő célunk a számelmélet alaptételének megfogalmazása tetszőleges gyűrűben. Az egyszerűség és a 

jobb érthetőség kedvéért mostantól a számelméleti vizsgálatok során feltesszük, hogy minden gyűrű kommutatív, 

nullosztómentes és egységelemes, azaz szokásos gyűrű. (Néhány feladatban azért meg fogjuk vizsgálni, hogy 

ezek a feltevések mindig szükségesek-e.) 

A számelmélet alaptétele durván fogalmazva azt mondja ki, hogy minden számot egyértelműen föl lehet bontani 

olyan számok szorzatára, amik tovább már nem bonthatók. A „tovább már nem bontható” szám fogalmát 

azonban pontosan definiálnunk kell, hiszen például a 7, amit az egész számok között „tovább már nem 

bonthatónak” gondolunk, igenis felbontható: 

 

Azonban másféle felbontás nincs, ezek pedig ugyanúgy érdektelenek, ahogy a fenti példában érdektelen volt, 

amikor az x2+1 polinomból kiemeltük a 2/3-ot. Ezekben az „érdektelen” felbontásokban az a közös, hogy egy 

egységet emelünk ki, és ami megmarad, az az eredeti elemnek egy asszociáltja. Az ilyen felbontást triviálisnak 

nevezzük. 

3.1.12. Definíció.  Legyen R szokásos gyűrű, és 0≠ r=bc, ahol r,b,c∈  R. Azt mondjuk, hogy az r elemnek ez a 

felbontása triviális, ha b és c egyike r-nek asszociáltja. Ami ezzel ekvivalens: b és c közül a másik egység. 

Egy elem tehát akkor lesz „tovább már nem bontható”, ha nincs nemtriviális felbontása (azaz ha van is 

felbontása, az csak triviális lehet). Ilyen tulajdonságú elem az 1 és a -1 is az egész számok között, de ezeket 

mégsem tekintjük építőkőnek akkor, ha egy általános számot akarunk minél jobban szétbontani. Ezért a most 

következő definícióban az egységeket is kizárjuk. 

3.1.13. Definíció.  Legyen R szokásos gyűrű. A p∈  R elemet felbonthatatlannak vagy irreducibilisnek 

nevezzük, ha nem nulla, nem egység, és p-nek nincs nemtriviális felbontása. 

A következő állítás azt mondja ki, hogy a felbonthatatlan elemek azok, melyeknek „olyan kevés osztója van, 

amilyen kevés csak lehet”, mint például a 7-nek az egész számok gyűrűjében. 

3.1.14. Állítás.  Legyen R szokásos gyűrű. A p∈  R elem akkor és csak akkor felbonthatatlan, ha nem nulla, nem 

egység, és p minden osztója vagy egység, vagy p-nek asszociáltja. 

Bizonyítás. Ha p felbonthatatlan és r∣ p, akkor van olyan t∈  R, hogy p=rt. Ennek a felbontásnak triviálisnak 

kell lennie, tehát vagy r egység, vagy pedig t egység, de ez utóbbi esetben p és r asszociáltak. 

Megfordítva, ha p-ről azt tudjuk, hogy minden osztója vagy egység, vagy p-nek asszociáltja, akkor tegyük föl, 

hogy p=bc egy felbontás. Ekkor b∣ p, ezért feltevésünk szerint b vagy egység, vagy p-nek asszociáltja. Az első 

esetben a p=bc felbontás triviális, de a másodikban is az: ekkor c lesz egység. Valóban, p=be alkalmas e 

egységre, és így bc=be. Mivel p≠ 0, a b sem nulla, és így c=e tényleg egység. □ 

A fenti példák szerint az x2+1 polinom felbonthatatlan, más szóval irreducibilis ℝ[x]-ben, de nem irreducibilis 

ℂ [x]-ben. 

Az „irreducibilis” és „felbonthatatlan” szavak tehát ugyanazt jelentik. Ha a vizsgált gyűrű elemei számok 

(például egészek vagy Gauss-egészek), akkor szokásosabb a „felbonthatatlan” szót használni. Ha viszont egy 
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R[x] polinomgyűrűben dolgozunk, akkor inkább az „irreducibilis polinom” kifejezést használjuk. Ahelyett, 

hogy „f irreducibilis R[x]-ben” sokszor azt fogjuk mondani, hogy „f irreducibilis Rfölött ”. Ha egy nem nulla és 

nem egység polinom nem irreducibilis, akkor reducibilisnek is hívjuk majd. 

3.1.15. Definíció.  Azt mondjuk, hogy az R gyűrűben érvényes a számelmélet alaptétele (azaz hogy 

Ralaptételes), ha R minden nem nulla és nem egység eleme sorrendtől és asszociáltságtól eltekintve 

egyértelműen fölírható R irreducibilis elemeinek szorzataként. 

Külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak a nem nulla és nem egység elemeket akarjuk felbontani 

irreducibilisek szorzatára. Szokásos gyűrűben mást nem is lehet: a nulla minden felbontásában lesz nulla 

tényező, ami nem irreducibilis, egy egység felbontásában pedig minden tényező egység lesz. 

Most precízen megfogalmazzuk, mit is jelent a felbontás egyértelműsége. A 15 számot az egész számok között 

négyféleképpen bonthatjuk felbonthatatlanok szorzatára: 

 

Az első felbontásból az utolsót úgy kapjuk meg, hogy megcseréljük a tényezők sorrendjét, majd mindkét 

tényezőnek vesszük egy-egy asszociáltját. Ezt általánosítva a felbontás egyértelműsége a következőt jelenti. 

Bárhogy is vesszük az r elemnek két 

 

felbontását irreducibilis elemek szorzatára, a tényezők száma ugyanannyi (tehát k=ℓ), és a két felbontás tényezői 

egymással párba állíthatók úgy, hogy a párok tagjai egymás asszociáltjai legyenek. Ezt a párba állítást még 

formálisabban úgy fogalmazhatjuk, hogy létezik olyan g kölcsönösen egyértelmű megfeleltetése az {1,2,...,k} 

halmaznak önmagába úgy, hogy pi és párja, azaz qg(i) asszociáltak. 

Az egész számok alaptétel szerinti felbontásában össze szokás vonni az „egyforma” felbonthatatlanokat, ekkor 

kapjuk egy szám kanonikus alakját. A polinomok gyöktényezős alakjának vizsgálatakor is beszéltünk kanonikus 

alakról hasonló értelemben. Mi is lesz a -4 szám kanonikus alakja? 

 

vagyis ebben a példában az asszociált felbonthatatlanokat csak úgy tudjuk összevonni, ha egy -1-es tényező is 

megmarad! Ezért a kanonikus alakban meg kell engednünk egy egység tényezőt is. 

3.1.16. Definíció.  Az r≠ 0 elem kanonikus alakja 

 

ahol e egység, a pi páronként nem asszociált felbonthatatlan elemek, az αi pedig nemnegatív egész számok. 

Kanonikus alakja az egységeknek is van, például a fenti képletben vehetjük az m=0 értéket. Az elemi 

számelméletből tudjuk, hogy az αi kitevőkről néha érdemes feltenni, hogy mindegyik pozitív (ez a helyzet 

például, ha az Euler-féle θ függvény képletét akarjuk alkalmazni), néha viszont célszerű megengedni a nulla 

kitevőket is (ha több szám kanonikus alakjában ugyanazokat a felbonthatatlan elemeket akarjuk szerepeltetni, 

például a legnagyobb közös osztó meghatározásakor). 

3.1.17. Gyakorlat.  A pozitív egész számok kanonikus alakjának vizsgálatakor a számelméletben miért nem 

szokás az egységtényezőről beszélni? Mely negatív egész számok fölírásakor lehet elkerülni az egységtényezőt? 

3.1.18. Gyakorlat.  Fogalmazzuk meg pontosan, hogy milyen értelemben egyértelmű a kanonikus alak, és 

bizonyítsuk is be az állítást. 

Ebben a fejezetben még nem foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy általános gyűrűben hogyan (és milyen 

feltételek mellett) lehet bebizonyítani a számelmélet alaptételét. Annyit azonban megteszünk, hogy röviden 

átismételjük azt az utat, ahogy az egész számok gyűrűjében az alaptétel bebizonyítható, mert ez elvezet 

bennünket néhány fontos fogalomhoz. 

Az egész számok között megmutattuk, hogy elvégezhető a maradékos osztás, és ennek felhasználásával az 

euklideszi algoritmus, amellyel előállítható tetszőleges két a és b szám (a,b)legnagyobb közös osztója. Ebből 
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levezettük, hogy az egész számok körében minden felbonthatatlan p elem prímtulajdonságú, azaz ha p osztója 

egy szorzatnak, akkor osztója valamelyik tényezőnek is. A prímtulajdonságból könnyen következik a 

számelmélet alaptételének egyértelműségi állítása. A felbontás létezésének bizonyításához azt használtuk fel, 

hogy ha egy számot nemtriviálisan szorzatra bontunk, akkor a tényezők (abszolút értékben) kisebbek, mint az 

eredeti szám (abszolút értéke). 

A most szóba került fogalmak közül elsőként a legnagyobb közös osztót vizsgáljuk meg. Általános gyűrűben 

nem beszélhetünk arról, hogy az egyik gyűrűelem „nagyobb” lenne a másiknál. Szerencsére az egész számok 

esetében megtanultuk, hogy két szám legnagyobb közös osztója nemcsak nagyságra a legnagyobb a közös 

osztók között, hanem oszthatóság tekintetében is: a legnagyobb közös osztó ugyanis minden közös osztónak 

többszöröse. Ez a definíció már tetszőleges gyűrűre átvihető. Hogy ezt a különbséget hangsúlyozzuk, 

legnagyobb közös osztó helyett kitüntetett közös osztóról fogunk beszélni. 

3.1.19. Definíció.  Legyen R szokásos gyűrű és r,s∈  R. Azt mondjuk, hogy egy t∈  R elem kitüntetett közös 

osztójar-nek és s-nek, ha t közös osztó (azaz t∣ r és t∣  s), és t minden közös osztónak többszöröse (azaz ha t'∣ r 

és t'∣ s, akkor t'∣ t). Az r és srelatív prímek, ha a kitüntetett közös osztójuk egység. 

3.1.20. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha a kitüntetett közös osztó létezik, akkor asszociáltság erejéig 

egyértelműen meghatározott. 

Ez az állítás lehetővé teszi, hogy jelölést vezessünk be a kitüntetett közös osztóra, ami ugyanúgy (r,s) lesz, 

ahogy egész számok esetében. Fontos észben tartanunk, hogy ez az elem csak asszociáltság erejéig 

meghatározott. Az egész számok között ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy a legnagyobb közös osztónak 

mindig a nemnegatív értékét vettük. Hasonlóképpen test fölötti polinomok között szokás a kitüntetett közös 

osztónak azt az értékét venni, amely normált polinom. Általános gyűrűben ilyen egyszerűsítés nem lehetséges. 

3.1.21. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű, és r, s∈  R. Ha r∣ s, akkor mi lesz (r,s)? Mi lesz r és 0 kitüntetett 

közös osztója? Igazoljuk, hogy (r,s)=0 akkor és csak akkor, ha r=s=0. 

3.1.22. Gyakorlat.  Legyen R alaptételes gyűrű. 

1. Mutassuk meg, hogy R bármely két elemének létezik „közös kanonikus alakja”, amelyben ugyanazok a 

felbonthatatlanok szerepelnek, csak esetleg más (és esetleg nulla) kitevővel. 
2. Hogyan jellemezhetjük r és s közös kanonikus alakja segítségével azt, hogy r osztója s-nek? Mennyi az 

osztók száma? 
3. Igazoljuk, hogy R bármely két elemének van kitüntetett közös osztója, és adjunk is rá képletet a két szám 

közös kanonikus alakja segítségével. 
4. Általánosítsuk a kitüntetett közös többszörös fogalmát is szokásos gyűrűre. Mutassuk meg, hogy ez 

asszociáltság erejéig egyértelmű, hogy alaptételes gyűrűben mindig létezik, és adjunk rá képletet a kanonikus 

alak segítségével. 
5. Hogyan kell módosítani a kapott képleteket, ha kettőnél több szám kitüntetett közös osztóját, illetve 

kitüntetett közös többszörösét akarjuk kiszámítani? 

Az r és s elemek kitüntetett közös többszörösét [r,s] fogja jelölni, ez az elem is csak asszociáltság erejéig 

meghatározott. 

Megjegyzés 

Ha az Olvasónak még nehézséget okoz általános gyűrűben gondolkozni, akkor az alábbiakban 

gondoljon pozitív egészekre, és helyettesítse a ∼ jelet = jellel (tehát asszociáltság helyett mondjon 

egyenlőséget, egység helyett pedig 1-et). 

3.1.23. Tétel.  [A kitüntetett közös osztó kiemelési tulajdonsága] Legyen R szokásos gyűrű, amelyben bármely 

két elemnek létezik kitüntetett közös osztója. Ekkor tetszőleges r,s,t∈  R esetén (rt,st) és (r,s)t asszociáltak. 

Bizonyítás. Ha t=0, vagy ha r=s=0, akkor az állítás nyilván teljesül. Ezért feltehetjük, hogy t≠ 0, továbbá hogy r 

és s egyike nem nulla. Ekkor (r,s)≠ 0 a 3.1.21. Gyakorlat miatt. 

Mivel (r,s)∣ r, ezért (r,s)t∣ rt. Hasonlóan (r,s)t∣ st. Tehát (r,s)t közös osztója rt-nek és st-nek, és így osztója a 

kitüntetett közös osztójuknak is. Beláttuk tehát, hogy (r,s)t∣ (rt, st). Így van olyan b∈  R, hogy (r,s)tb=(rt, st). 

Meg kell mutatnunk, hogy b egység. 
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Az (r,s)tb=(rt, st)∣ rt oszthatóságot t≠ 0-val egyszerűsítve (r,s)b∣ r (3.1.4. Gyakorlat, (2)). Hasonlóan (r,s)b∣ s, 

és így (r,s) definíciója miatt (r,s)b∣ (r,s). Az (r,s)≠ 0-val egyszerűsítve b∣ 1, azaz b tényleg egység. □ 

3.1.24. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű, amelyben bármely két elemnek van kitüntetett közös osztója. 

Mutassuk meg, hogy ha egy elem osztója egy szorzatnak, de relatív prím az egyik tényezőhöz, akkor osztója a 

másik tényezőnek. Képletben: ha r∣ st és (r,s)∼ 1, akkor r∣ t. 

3.1.25. Definíció.  Legyen R szokásos gyűrű és p∈  R. Azt mondjuk, hogy pprímtulajdonságú (vagy egyszerűen 

csak prím), ha nem nulla, nem egység, és tetszőleges r,s∈  R esetén ha p∣ rs, akkor p∣ r vagy p∣ s. 

3.1.26. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden prímtulajdonságú elem felbonthatatlan, és ha R alaptételes, 

akkor minden felbonthatatlan eleme prím. 

3.1.27. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű, amelyben bármely két elemnek létezik kitüntetett közös osztója. 

Igazoljuk, hogy R minden felbonthatatlan eleme prím. 

3.1.28. Feladat.  Legyen R szokásos gyűrű, amelyben mindegyik felbonthatatlan elem prím. Mutassuk meg, 

hogy R-ben érvényes a számelmélet alaptételének egyértelműségi állítása. 

A következő szakaszokban a célunk az, hogy a legfontosabb polinomgyűrűkben bebizonyítsuk a számelmélet 

alaptételét, és hogy minél többet megtudjunk arról, mik az irreducibilis polinomok ezekben a gyűrűkben. 

Gondolkodjunk!   

3.1.29. Gyakorlat.  Igaz-e a 2x∣ 3x2 oszthatóság rendre a ℂ , ℝ, ℚ, ℤ  fölötti polinomok gyűrűjében? 

3.1.30. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű. A nullának lehet benne nemtriviális felbontása? Teljesül-e rá, 

hogy csak akkor osztója egy szorzatnak, ha valamelyik tényezőjének osztója? Mi a helyzet az egységekkel? 

3.1.31. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha R alaptételes gyűrű, akkor tetszőleges r,s∈  R esetén (r,s)[r,s] és rs 

asszociáltak. 

3.1.32. Gyakorlat.  Legyen R az a+bi alakú számok gyűrűje a komplex számok szokásos összeadására és 

szorzására, ahol a, b∈ℤ  (ezek a Gauss-egészek, lásd 2.2.35. (2) Gyakorlat). Határozzuk meg 2-nek és 1+3i-nek 

az összes kitüntetett közös osztóját R-ben. 

3.1.33. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a páros számok gyűrűjében nincsen olyan elem, amely minden elemnek 

osztója (ebben a gyűrűben), és nincsen prímtulajdonságú elem sem. Mik lesznek az asszociált elempárok? 

Általánosítsuk a kapott észrevételeket nullosztómentes, kommutatív, de nem egységelemes gyűrűre. Igazoljuk, 

hogy a páros számok gyűrűjében minden nem nulla elem fölírható irreducibilisek szorzataként, de ez a felbontás 

nem mindig egyértelmű. 

3.1.34. Feladat.  Legyen R az  alakú számok részgyűrűje ℂ -ben, ahol a, b∈ℤ . Ez nyilván szokásos 

gyűrű. 

1. Igazoljuk, hogy a 3 ebben a gyűrűben felbonthatatlan, de nem prím. 

2. Létezik-e R-ben 9-nek és -nek kitüntetett közös osztója? 

3.1.35. Feladat.  Tekintsük az ℝ[x,y] polinomgyűrű azon elemeit, amelyekben minden nem konstans tag 

legalább másodfokú, de nem szerepel xy-os tag. Mutassuk meg, hogy ezek egy R részgyűrűt alkotnak, amely 

szokásos gyűrű, de nincs bármely két elemének kitüntetett közös osztója. 

3.1.36. Gyakorlat.  Legyen R azoknak a valós együtthatós „polinomoknak” a halmaza, amelyekben az x 

határozatlan kitevői nemcsak nemnegatív egész számok, hanem tetszőleges nemnegatív valós számok lehetnek. 

Mutassuk meg, hogy R elemei között az összeadás és szorzás a szokásos polinomokhoz hasonlóan elvégezhető, 

és így R szokásos gyűrű lesz, amelyben azonban az x nem bontható föl felbonthatatlanok szorzatára. 

2. A maradékos osztás 
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Az előző szakaszban láttuk, hogy egész számok között a számelmélet alaptételét végső soron a maradékos 

osztás létezésének köszönhetjük. Test fölötti polinomgyűrűben szintén elvégezhető a maradékos osztás, és ezért 

itt is igaz lesz az alaptétel. 

3.2.1. Tétel.   Legyen R szokásos gyűrű. Ekkor az R[x] polinomgyűrűben minden olyan g∈  R[x] polinommal 

lehet maradékosan osztani, amelynek főegyütthatója invertálható. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges f∈  R[x] 

polinomhoz léteznek olyan q,r∈  R[x] polinomok, melyekre f=gq+r, és vagy r=0, vagy r foka kisebb g fokánál. 

A q és r polinomok egyértelműen meghatározottak. 

Az f=gq+r maradékos osztásban az f az osztandó, a g az osztó, a q polinomot hányadosnak, az r-et maradéknak 

nevezzük. Az r=0 esetet azért kellett külön vennünk, mert a nullapolinomnak nincsen foka. A tételből látjuk, 

hogy test fölött minden nem nulla polinommal lehet maradékosan osztani. 

Megjegyzés 

Osszuk el az f(x)=2x3+2x2+3x+2 polinomot g(x)=x2+1-gyel a Maple segítségével. A quo parancs 

hányadost, rem maradékot számol. 

 

              quo(2*x^3+2*x^2+3*x+2, x^2+1, x); 

              2 x + 2 

              rem(2*x^3+2*x^2+3*x+2, x^2+1, x); 

              x 

             

Az angol quotient szó hányadost, a remainder maradékot jelent. 

Ez tehát azt jelenti, hogy 2x3+2x2+3x+2=(x2+1)(2x+2)+x, és az r(x)=x foka, ami 1, kisebb, mint g(x)=x2+1 

foka, ami 2. 

Mielőtt a tételt bebizonyítanánk, a fenti osztást elvégezzük „kézzel” is (a bizonyítás ezt az eljárást általánosítja 

majd). A polinomok között az osztás ahhoz hasonló lépésekben történik, ahogy egész számok között 

maradékosan osztunk, még a jelölés is ugyanolyan. 

 

Az első lépésben az osztandó főtagját osztjuk az osztó főtagjával: 2x3/x2=2x. Ezt leírjuk, majd visszaszorozzuk 

vele az osztót: (2x)(x2+1)=2x3+2x. Ezt az osztandó alá írjuk, és kivonjuk: (2x3+2x2+3x+2)-(2x3+2x)=2x2+x+2. 

Ezzel az új polinommal ismételjük az eljárást addig, ameddig lehet, vagyis ameddig a kapott különbség foka 

még nagyobb vagy egyenlő, mint az osztó foka. Láthatjuk, hogy a hányados 2x+2, a maradék pedig x. 

A 3.2.1. Tétel most következő bizonyításában a fenti eljárást modellezzük. Rögzített g mellett f foka szerinti 

indukcióval bizonyítjuk q és r létezését. 

Megjegyzés 

Ez az indukció olyan formájú lesz, amelyre az Olvasó nem biztos, hogy korábban is látott példát. 

Föltesszük, hogy az állítás minden f-nél kisebb fokú polinomra igaz (tehát nem csak a gr(f)-1 fokú 

polinomokra), és ebből az erős indukciós feltevésből igazoljuk az állítást f-re. Speciálisan ha f foka 

nulla, akkor az indukciós feltevésünk üres feltétel (azaz semmit sem teszünk föl). Oda kell figyelnünk 
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arra, hogy a bizonyításunk ebben az esetben is működjön (az Olvasó gondolja majd meg, hogyan 

működik az alábbi bizonyítás akkor, amikor gr(f)=gr(g)=0). Vagyis az indukciónak kezdő esete sem 

lesz. 

Hogy az Olvasót meggyőzzük az ilyesfajta indukció helyességéről, az indukciót indirekt bizonyítássá 

változtatjuk. Azt a halmazelméleti tényt használjuk föl, hogy nemnegatív egész számok minden nem 

üres halmazában van legkisebb elem. Ezért az ellenpéldák között lesz olyan, amelynek foka kisebb 

vagy egyenlő a többi ellenpélda fokánál. Hasonló típusú indukciót látunk majd a 3.9.7. Következmény 

bizonyításában (érdemes elolvasni az ottani apró betűs részt). Ez a fajta gondolatmenet igen gyakori a 

véges csoportok elméletében, továbbá a számelméletben is, ahol a módszert végtelen leszállásnak 

nevezik. 

Bizonyítás. Ha f=0, akkor a 0=g⋅  0+0 előállítás megfelelő lesz. Ha f foka kisebb g fokánál, akkor is készen 

vagyunk, mert az f=g⋅  0+f maradékos osztás is eleget tesz a feltételeknek. 

Tegyük föl indirekt, hogy az állítás nem igaz, azaz van olyan „ellenpélda-polinom”, amely nem osztható el 

maradékosan g-vel. Láttuk, hogy a nullapolinom elosztható maradékosan g-vel, és így az ellenpéldák között 

nincs ott a nulla, vagyis mindegyik ellenpélda-polinomnak van foka. Válasszunk ki közülük egy lehető 

legkisebb fokút, legyen ez f és ennek foka n. Ekkor az n-nél kisebb fokú polinomok már nem ellenpéldák, 

vagyis maradékosan eloszthatók g-vel. 

Jelölje f főtagját axn és g főtagját bxm (ahol feltevésünk szerint b invertálható eleme R-nek). Az állítást már 

beláttuk abban az esetben, amikor f foka kisebb g fokánál, vagyis az m-nél kisebb fokú polinomok nem 

ellenpéldák. Mivel f ellenpélda, ezért gr(f)=n≥ m. 

Most végezzük el a fenti példában leírt osztási eljárás egy lépését, azaz f főtagját osszuk el g főtagjával, 

szorozzuk ezzel vissza a g osztót, és a kapott szorzatot vonjuk ki f-ből. Az eredmény f0=f-(a/b)xn-mg. Ez értelmes, 

hiszen feltettük, hogy b-vel lehet R-ben osztani. 

A kivonásnál f főtagja kiesik, és így f0 foka kisebb, mint gr(f)=n (vagy f0=0). Ezért f0 már nem ellenpélda az 

állításra, vagyis maradékosan elosztható g-vel: f0=gq0+r, ahol r=0, vagy r foka kisebb g fokánál. De innen 

 

tehát f is elosztható maradékosan g-vel. Ez az ellentmondás bizonyítja a tétel első állítását, azt, hogy a 

maradékos osztás elvégezhető. 

Az egyértelműség bizonyításához tegyük föl, hogy f-et kétféleképpen is elosztottuk maradékosan g-vel: 

 

ahol r1 és r2 is vagy nulla, vagy g-nél kisebb fokú polinom. Átrendezéssel 

 

A jobb oldalon álló r2-r1 polinom vagy nulla, vagy g-nél kisebb fokú. Ha q1-q2≠ 0, akkor viszont a bal oldalon 

álló polinom foka legalább annyi, mint g foka, hiszen szorzásnál a fokok összeadódnak, ami ellentmondás. Ezért 

q1-q2=0, de akkor nyilván r2-r1=0, és így a két maradékos osztásban a hányados és a maradék is ugyanaz. □ 

Az osztásnál kapott hányados és maradék együtthatói az R gyűrű elemei. Ennek az észrevételnek, és a tétel 

egyértelműségi állításának van egy fontos következménye. Képzeljük el, hogy f és g racionális együtthatós 

polinomok, és g osztója f-nek a ℂ [x] gyűrűben, vagyis létezik egy olyan q∈ℂ [x] polinom, melyre gq=f. Azt 

állítjuk, hogy q minden együtthatója racionális szám, és így g már ℚ[x]-ben is osztója f-nek. 

Ez következik abból, ahogy az osztást végezzük, hiszen az f:g kiszámításakor csak a négy alapműveletre van 

szükség, és megkapjuk q együtthatóit. Elegánsabb azonban az állítást a következőképpen bizonyítani. Osszuk el 

maradékosan f-et g-vel ℚ[x]-ben: 

 

ahol q1,r1∈ℚ[x] (és r1=0 vagy gr(r1)<gr(g)). Vessük össze ezt az 
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összefüggéssel. Ez két maradékos osztás ℂ [x]-ben. Az egyértelműség miatt tehát q=q1, vagyis q tényleg 

racionális együtthatós. 

Ugyanez a gondolatmenet működik abban az esetben is, ha ℚ vagy ℂ  helyett a valós számok teste szerepel. Az 

alábbi állítást ezért általánosan mondjuk ki: a ℂ  szerepét T, a ℚ szerepét S fogja játszani. 

3.2.2. Állítás.  Legyen T test, és S részteste T-nek. Ha f,g∈  S[x], és g osztója f-nek T[x]-ben, akkor osztója S[x]-

ben is. 

A kitüntetett közös osztó meghatározására szolgáló euklideszi algoritmus a maradékos osztáson alapszik, ezért 

tetszőleges test fölötti polinomgyűrűben is elvégezhető. Ezt az eljárást röviden átismételjük. Legyen T test, és 

f,g∈  T[x] két polinom. Készítsük el az alábbi maradékos osztásokat: 

 

Az itt szereplő r1,r2,...  maradékok foka egyre csökken, és mivel ezek a fokok nemnegatív egész számok, előbb-

utóbb a maradék nulla lesz. A jelölést úgy választottuk, hogy rn legyen az utolsó nem nulla maradék. Az egész 

számokra tanult bizonyítás szó szerint átvihető: rn az f és g kitüntetett közös osztója lesz. 

Számelméletből tudjuk, hogy az euklideszi algoritmus segítségével az a és b számok legnagyobb közös osztója 

fölírható ax+by alakban alkalmas x és y egészekre. Ez a visszahelyettesítési eljárás polinomokra ugyanúgy 

elvégezhető. 

3.2.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a fenti eljárásban kapott legutolsó nem nulla maradék (vagyis rn) az f és g 

kitüntetett közös osztója, és rn előállítható fp+gq alakban, ahol p és q alkalmas T[x]-beli polinomok (lásd a 

3.2.17. Gyakorlatot). 

3.2.4. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ℤ [x]-ben a 2 és x elemeknek az 1 kitüntetett közös osztója, de nem írható föl 

2p(x)+xq(x) alakban, ahol p,q∈ℤ [x]. 

3.2.5. Feladat.  Az euklideszi algoritmus fenti vázlatában több pontatlanság is van. Keressük meg, és javítsuk ki 

ezeket. 

A kitüntetett közös osztó csak asszociáltság erejéig egyértelmű, és egy test fölött két polinom akkor és csak 

akkor asszociált, ha egymás konstansszorosai (3.1.11. Gyakorlat). Így néha megállapodnak abban, hogy (f,g) a 

kitüntetett közös osztók közül az egyetlen normált polinomot jelöli. 

3.2.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy két racionális együtthatós polinom ℚ[x]-beli kitüntetett közös osztója ℂ [x]-

ben is kitüntetett közös osztó. Általánosítsunk! 

Megjegyzés 

A Maple programban a gcd parancs számol kitüntetett közös osztót. 

 

              gcd(x^6-1, x^4-1); 

              2 

              x  - 1 

             

A gcd az angol greatest common divisor (legnagyobb közös osztó) rövidítése. 

Most még egy bizonyítást adunk arra, hogy test fölötti polinomgyűrűben létezik a kitüntetett közös osztó. Ez a 

bizonyítás egyszerűbb a fentinél, és bevezeti azt a módszert, amellyel később a számelméleti kérdéseket 
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gyűrűkben vizsgálni fogjuk. Hátránya, hogy segítségével nem lehet kiszámítani a kitüntetett közös osztót, erre a 

célra továbbra is az euklideszi algoritmust használjuk majd. 

3.2.7. Tétel.  Legyen T test. Ekkor tetszőleges két T fölötti f és g polinomnak létezik az (f,g) kitüntetett közös 

osztója. Ha h is egy T fölötti polinom, akkor h pontosan akkor írható föl fp+gq alakban alkalmas p,q∈  T[x] 

polinomokkal, ha (f,g)∣ h. 

Bizonyítás. Jelölje I az fp+gq alakban fölírható polinomok halmazát, ahol p,q∈  T[x]. Ennek a halmaznak több 

érdekes tulajdonsága is van. Például zárt az összeadásra. Valóban, ha h1, h2∈  I, akkor 

 

alkalmas p1,p2,q1,q2∈  T[x] polinomokra. De akkor 

 

ami azt mutatja, hogy h1+h2∈  I. 

Az I másik fontos tulajdonsága, hogy minden elemének az összes többszörösét (polinomszorosát) is tartalmazza 

(ez tehát több, mintha csak azt mondanánk, hogy részgyűrű). Valóban, ha h∈  I, azaz h=fp+gq, és r∈  T[x] egy 

tetszőleges polinom, akkor 

 

Válasszunk ki most I-ből egy olyan h0 polinomot, aminek a foka a lehető legkisebb. Megmutatjuk, hogy az I 

elemei pont a h0 többszörösei. Azt az előbb láttuk, hogy h0 többszörösei benne vannak I-ben. Megfordítva, ha 

h∈  I tetszőleges, akkor osszuk el h-t maradékosan h0-lal: 

 

ahol r=0, vagy r foka kisebb, mint h0 foka. Az első esetben készen is vagyunk, hiszen azt akarjuk belátni, hogy 

h többszöröse h0-nak. Ha r≠ 0, akkor 

 

hiszen I-ben benne van -h0q is (hiszen ez h0 többszöröse), és benne van h is, tehát benne van a kettő összege is. 

De ez lehetetlen, mert r foka kisebb, mint h0 foka, és h0 foka a lehető legkisebb volt az I-beli elemek fokai 

között. Tehát beláttuk, hogy I tényleg a h0 többszöröseiből áll. 

Most azt mutatjuk meg, hogy h0 kitüntetett közös osztója f-nek és g-nek. Nyilván f∈  I (mert f=f⋅  1+g⋅  0), és 

hasonlóképpen g∈  I. Így h0 osztója f-nek és g-nek. Tegyük most fel, hogy k∈  T[x] közös osztója f-nek és g-nek, 

be kell látni, hogy k∣  h0. De ez nyilvánvaló, hiszen h0∈  I, azaz h0 fölírható fp+gq alakban. Tehát h0 tényleg f és 

g kitüntetett közös osztója. 

Menet közben beláttuk a tétel utolsó állítását is. Az I halmaz ugyanis azokból a h polinomokból áll, amelyek 

fölírhatók fp+gq alakban, és éppen azt mutattuk meg, hogy ezek a polinomok h0=(f,g) többszörösei. □ 

3.2.8. Feladat.  Az előző bizonyításban van egy apró pontatlanság. Keressük ezt meg, és tegyük teljessé a 

gondolatmenetet. 

3.2.9. Feladat.  Határozzuk meg az egész számok gyűrűjében az összes olyan nem üres I részhalmazt, amely 

zárt az összeadásra, és bármely elemének mindegyik többszörösét is tartalmazza. Hogyan használhatnánk föl az 

eredményt a komplex szám rendjére vonatkozó 1.5.8. Tétel bizonyítására? 

Az eddig elmondottakból már könnyen következik az, hogy minden test fölötti polinomgyűrű alaptételes, vagyis 

minden nem nulla és nem egység (azaz nem konstans) polinom egyértelműen bontható irreducibilisek 

szorzatára. Először tisztázzuk, hogy test fölött mit is jelent az irreducibilitás. 

3.2.10. Állítás.  Legyen T test. Egy f∈  T[x] polinom akkor és csak akkor irreducibilis T fölött, ha nem konstans, 

és nem bontható föl két alacsonyabb fokú T-beli együtthatós polinom szorzatára. 
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Bizonyítás. Test fölötti polinomgyűrűben az egységek a nem nulla konstans polinomok (3.1.11. Gyakorlat). 

Tehát egy polinom triviális felbontásai azok, amikor az egyik tényező konstans, és így a nemtriviális 

felbontások azok, amikor egyik tényező sem konstans. Ez ugyanazt jelenti, mintha azt mondanánk, hogy 

mindkét tényező az eredeti polinomnál alacsonyabb fokú kell, hogy legyen, hiszen a tényezők fokainak összege 

az eredeti polinom foka. □ 

A most adott jellemzés általános gyűrű fölött nem működik. Ezzel a jelenséggel a 4. szakaszban foglalkozunk, 

itt csak egy gyakorlattal érzékeltetjük. 

3.2.11. Gyakorlat.  Irreducibilis-e a 2x polinom ℤ  fölött? 

Megjegyzés 

A Maple programban a factor parancs segítségével bonthatunk polinomokat irreducibilisek 

szorzatára. 

 

              factor(2*x^5-x^3+3*x^2-3*x+3); 

              2          3 

              (x  + 1) (2 x  - 3 x + 3) 

             

A következő szakaszokban, és később a Galois-elmélet tárgyalásakor is látunk majd módszereket annak 

eldöntésére, hogy egy adott polinom irreducibilis-e. Létezik általános hatékony algoritmus mind ℚ, mind a 

véges testek fölött az irreducibilitás eldöntésére, ennek tárgyalása azonban meghaladná e könyv kereteit. Egy 

nem hatékony algoritmust ír le a 3.4.21. Feladat. 

3.2.12. Tétel.  Ha T test, akkor T[x]-ben érvényes a számelmélet alaptétele. 

Ennek a tételnek a bizonyítását most csak két feladat formájában, vázlatosan ismertetjük. Ennek egyrészt az az 

oka, hogy a gondolatmenet lényegében ugyanaz, mint az egész számok esetében, másrészt pedig az, hogy 

később a gyűrűelméleti részben egy olyan általános eredményt bizonyítunk majd (5.5.8. Tétel), amelynek a 

3.2.12. Tétel speciális esete lesz. 

3.2.13. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha T test, akkor T[x]-ben minden irreducibilis polinom prímtulajdonságú. 

Vezessük le ebből a számelmélet alaptételének egyértelműségi állítását. 

3.2.14. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha T test, akkor minden nem konstans T[x]-beli polinom felbontható 

irreducibilis polinomok szorzatára. 

Az euklideszi algoritmusnak másik fontos alkalmazása, hogy lehetővé teszi két polinom közös gyökeinek 

megkeresését. Természetesen ez akkor izgalmas, ha a gyököket külön-külön nem tudjuk meghatározni. 

3.2.15. Állítás.  Legyen R szokásos gyűrű és f,g∈  R[x]. Ha létezik az (f,g) kitüntetett közös osztó, akkor ennek 

az R-beli gyökei pontosan az f és g közös gyökei. 

Bizonyítás. Ha b∈  R gyöke (f,g)-nek, akkor gyöke mindegyik többszörösének, azaz f-nek is és g-nek is. Ha 

viszont b közös gyöke f-nek és g-nek, akkor x-b osztója mindkét polinomnak, és így a kitüntetett közös 

osztójuknak is. □ 

Gondolkodjunk!   

3.2.16. Gyakorlat.  Osszuk el az x3-2 polinomot 2x2+2x-3-mal. 

3.2.17. Gyakorlat.  Az alábbi f és g polinomoknak határozzuk meg a kitüntetett közös osztóját az euklideszi 

algoritmussal, és az eredményt a visszahelyettesítési eljárással írjuk föl fp+gq alakban, ahol p és q alkalmas 

polinomok. 

1. f(x)=3x3+6x2+6x+3 és g(x)=2x4+2x2+2. 
2. f(x)=x5-1 és g(x)=x3-1 (a 3.3.15. Gyakorlatban egy másik megoldást mutatunk). 
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3.2.18. Gyakorlat.  Elvégezhető-e ℤ [x]-ben az x:2 maradékos osztás? Vagyis vannak-e olyan q,r∈  ℤ [x] 

polinomok, hogy x=2q(x)+r(x), és r=0, vagy r foka kisebb a 2 fokánál? (Lásd az 5.5.7. Következmény utáni 

megjegyzést is.) 

3.2.19. Gyakorlat.  Legyenek f és g≠ 0 egész együtthatós polinomok. Igaz-e, hogy g akkor és csak akkor 

osztója f-nek ℤ [x]-ben, ha az f:g maradékos osztást ℚ[x]-ben elvégezve a hányados egész együtthatós, és a 

maradék nulla? 

3.2.20. Gyakorlat.  Legyen T test, és S részgyűrűje T-nek. Tegyük föl, hogy f,g∈  S[x], és g főegyütthatója 

invertálható S-ben. Mutassuk meg, hogy ha g osztója f-nek T[x]-ben, akkor osztója S[x]-ben is. 

3.2.21. Gyakorlat.  Legyen T test, és S részteste T-nek. Tegyük föl, hogy f,g∈  S[x], e két polinomnak b∈  T 

közös gyöke, és g irreducibilis S fölött. Mutassuk meg, hogy g∣  f az S[x]-ben. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlatot több alkalommal is alkalmazzuk majd. A későbbi alkalmazásokban viszont 

helyettesíteni fogják a minimálpolinomról szóló 5.10.10, 5.10.12. és 6.1.13. Tételek. 

3.2.22. Gyakorlat.  Vezessük le a maradékos osztás tételéből a gyöktényező kiemelhetőségéről szóló 2.4.6. 

Állítást. 

3.2.23. Gyakorlat.  Ha az x4+x2+1 polinomot elosztjuk x2+x+1-gyel, mi a maradék? A kapott eredményt 

indokoljuk meg számolás nélkül is. Hogyan lehetne általánosítani a kapott észrevételt? 

3.2.24. Gyakorlat.  Mi a maradék, ha x64+x54+x14+1-et osztjuk x2-1-gyel, illetve x2+1-gyel? 

3.2.25. Gyakorlat.  Egy f∈ℂ [x] polinom x-1-gyel osztva kettőt, x-2-vel osztva egyet ad maradékul. Mit ad 

maradékul (x-1)(x-2)-vel osztva? 

3.2.26. Gyakorlat.  Ha b közös gyöke az f és g (szokásos gyűrű fölötti) polinomoknak, és h kitüntetett közös 

osztója f-nek és g-nek, akkor mi lesz a b gyök multiplicitása h-ban? 

3. Gyökök és irreducibilitás 

Általában nehéz feladat egy polinomról eldönteni, hogy irreducibilis-e. Most először azt tekintjük át, hogy egy 

test fölötti polinom irreducibilitása hogyan függ össze azzal: van-e gyöke az adott testben. Emlékeztetjük az 

Olvasót a 3.2.10. Állításra, mely szerint egy test fölötti polinom akkor és csak akkor irreducibilis, ha nem 

konstans, és nem bontható föl két alacsonyabb fokú polinom szorzatára. 

3.3.1. Állítás.  Test fölött egy elsőfokú polinom mindig irreducibilis. 

Bizonyítás. Elsőfokú polinomot nem lehet alacsonyabb fokúak szorzatára bontani, hiszen két nulladfokú 

polinom szorzata is nulladfokú. □ 

3.3.2. Állítás.  Legyen T test. Ha egy legalább másodfokú T[x]-beli polinomnak van gyöke T-ben, akkor nem 

irreducibilis T fölött. 

Bizonyítás. Legyen b∈  T gyöke egy f∈  T[x] polinomnak. Ekkor a hozzá tartozó x-b gyöktényező kiemelhető f-

ből. Ha f legalább másodfokú, akkor ezzel f-et két alacsonyabb fokú polinom szorzatára bontottuk. □ 

Ennek az észrevételnek a kapcsán azt képzelhetnénk, hogy irreducibilitás eldöntéséhez elég a gyököket 

megkeresni. De ez nem így van! Abból, hogy egy polinomnak nincs gyöke, még nem következik, hogy 

irreducibilis! A legegyszerűbb példa az (x2+1)2 polinom a racionális test fölött. Ennek még valós gyöke sincs, és 

nyilván nem irreducibilis, hiszen eleve szorzatként adtuk meg. A gyökök ismerete tehát nem csodafegyver az 

irreducibilitás eldöntéséhez, de hasznos, mert ha véletlenül találunk gyököt, akkor már készen is vagyunk. 

3.3.3. Állítás.  Legyen T test. Ekkor egy f∈  T[x] polinomnak akkor és csak akkor van gyöke T-ben, ha van 

elsőfokú tényezője. 

Bizonyítás. Azt már láttuk, hogy ha van gyök, akkor a megfelelő gyöktényező kiemelhető. Megfordítva, tegyük 

föl, hogy f=gh, ahol g(x)=ax+b egy elsőfokú polinom. Ekkor -b/a gyöke f-nek. □ 
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A gyök létezése tehát elsőfokú tényezőt jelent. Egy reducibilis polinom azonban bomolhat csupa egynél 

magasabb fokú tényezőre is, és ezért nem biztos, hogy van gyöke. Van azonban egy speciális helyzet, amikor 

elegendő a polinom gyökeit ellenőrizni az irreducibilitás eldöntéséhez. 

3.3.4. Állítás.  Legyen T test. Ha egy másod- vagy harmadfokú T[x]-beli polinomnak nincs gyöke T-ben, akkor 

irreducibilis T fölött. 

Bizonyítás. Egy másodfokú polinomot alacsonyabb fokú tényezők szorzatára csak úgy lehet felbontani, hogy 

mindkét tényező elsőfokú lesz. Hasonlóképpen egy harmadfokú polinomot alacsonyabb fokúak szorzatára csak 

úgy bonthatunk, hogy az egyik tényező elsőfokú, a másik pedig másodfokú lesz. Mindkét esetben lesz tehát 

elsőfokú tényező, és így az előző állítás szerint gyök is. □ 

Most, hogy az irreducibilitás és a gyökök viszonyát tisztáztuk, megpróbáljuk tudásunkat alkalmazni néhány 

konkrét test esetében. 

3.3.5. Tétel.  A komplex számok teste fölött (és általában egy algebrailag zárt T test fölött) az irreducibilis 

polinomok pontosan az elsőfokúak. 

Bizonyítás. Ez nyilvánvaló az eddigiekből, hiszen algebrailag zárt test fölött minden nem konstans polinomnak 

van gyöke. □ 

A valós számok teste fölötti irreducibilitás vizsgálatához egy nagyon hasznos segédállításra van szükségünk. 

3.3.6. Lemma.  Legyen z komplex gyöke a valós együtthatós f polinomnak. Ekkor z konjugáltja is gyöke f-nek, 

sőt z és  ugyanannyiszoros gyökök. 

Bizonyítás. Legyen f(x)=a0+a1x+...+anxn. Ennek gyöke a z, tehát 

 

Vegyük mindkét oldal konjugáltját. Tudjuk, hogy összeg konjugáltja a konjugáltak összege, és ezért a bal 

oldalon álló összeget tagonként konjugálhatjuk. De a konjugálás szorzattartó is, ezért az eredmény ez lesz: 

 

Valós szám konjugáltja önmaga, tehát  és . Így a bal oldalon  áll, a jobb oldalon 0, tehát  

tényleg gyöke f-nek. 

Most f foka szerinti teljes indukcióval belátjuk, hogy z és  minden valós együtthatós f polinomnak 

ugyanannyiszoros gyökei. Ha z valós, azaz , akkor az állítás nyilvánvaló, ezért feltehető, hogy . 

Az indukciós feltevésünk az, hogy az f-nél alacsonyabb fokú polinomokra igaz az állítás, be kell látnunk f-re is. 

Ha z és  közül egyik sem gyöke f-nek, akkor az állítás igaz, mert mindketten nullaszoros, vagyis 

ugyanannyiszoros gyökök. Ha viszont z és  közül az egyik gyöke f-nek, akkor az imént bizonyított állítás miatt 

a konjugáltja, vagyis a másikuk is gyök. Mivel , a z és  gyökökhöz tartozó gyöktényezők (a 2.4.7. Tétel 

miatt) egyszerre is kiemelhetők: 

 

alkalmas q∈ℂ [x] polinomra. Azonban 

 

valós együtthatós polinom, hiszen  és  valós számok. A 3.2.2. Állítás (igazából a 

maradékos osztás egyértelműsége) miatt q is valós együtthatós polinom. Az indukciós feltevés miatt tehát q-nak 

z és  ugyanannyiszoros (esetleg nullaszoros) gyöke, és így ugyanez igaz f-re is. □ 

3.3.7. Gyakorlat.  Az előző bizonyításban az indukciónak miért nem volt kezdő esete? 

3.3.8. Tétel.  A valós számok teste fölött az irreducibilis polinomok pontosan az elsőfokúak, és azok a 

másodfokúak, melyeknek nincs valós gyöke. 
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Bizonyítás. A felsorolt polinomokról a korábbi állításokban már beláttuk, hogy irreducibilisek. Tegyük föl, hogy 

f irreducibilis polinom ℝ fölött. Ekkor nem konstans, és így van egy z komplex gyöke. Ha ez valós, akkor f csak 

elsőfokú lehet. Ha z nem valós, akkor az előző bizonyításban láttuk, hogy a valós együtthatós 

 kiemelhető f-ből, és a megmaradó q polinom is valós együtthatós. Mivel f 

irreducibilis, q(x) csak konstans lehet, és így f tényleg másodfokú, melynek gyökei nem valósak. □ 

3.3.9. Következmény.  Páratlan fokú valós együtthatós polinomnak van valós gyöke. 

Bizonyítás. Bontsuk a polinomot irreducibilisek szorzatára ℝ fölött. Ezek első- vagy másodfokúak. Mindegyik 

tényező nem lehet másodfokú, mert a polinom foka páratlan. Tehát van elsőfokú tényező, és így valós gyök is. □ 

Megjegyzés 

Ez a bizonyítás használja az algebra alaptételét. Már említettük, hogy az algebra alaptételének 

belátásához valamennyi analízis tudás is szükséges, és ha komplex függvénytant is használhatunk, 

akkor nagyon egyszerű lesz a bizonyítás. Van azonban egy elegáns bizonyítás Galois-elmélet 

felhasználásával is, ezt a 6.6.10. Tételben fogjuk bemutatni. Az abban felhasznált analízisismeretek 

minimálisak: semmi másra nincs szükség, mint a fenti, 3.3.9. Következményre. Ezért ezt célszerű 

elemien, az algebra alaptételének felhasználása nélkül is igazolni. Egy ilyen bizonyítás olvasható az 3. 

Függelékben (D.3.4. Tétel). 

A racionális számok teste fölött már nem tudjuk olyan könnyen leírni az irreducibilis polinomokat, mint ℂ  és ℝ 

fölött. Itt vannak akárhányadfokú irreducibilis polinomok is: nemsokára látni fogjuk, hogy például xn-2 

irreducibilis ℚ fölött tetszőleges n≥ 1 esetén. A most bizonyított eredmények mégis segíthetnek néha, mert ha 

találunk egy racionális gyököt, akkor tudjuk, hogy a polinom nem lehet irreducibilis (kivéve ha elsőfokú). Az 

alábbiakban egy eljárást ismertetünk a racionális gyökök megkeresésére. 

Ha adott egy racionális együtthatós polinom, akkor szorozzuk be az együtthatók nevezőivel. Így egy egész 

együtthatós polinomot kapunk, amelynek a gyökei ugyanazok, mint a kiinduló polinomé. Így elegendő az egész 

együtthatós polinomok racionális gyökeit megkeresni. Erre szolgál az alábbi állítás. 

3.3.10. Tétel.  [Racionális gyökteszt] Tegyük föl, hogy a p/q már nem egyszerűsíthető tört gyöke az f egész 

együtthatós polinomnak. Ekkor a számláló (azaz p) osztja f konstans tagját, a nevező (azaz q) pedig osztja f 

főegyütthatóját. 

Azt nem állítjuk, hogy a feltételnek eleget tevő törtek tényleg gyökei az f polinomnak! De csak véges sok törtről 

van szó, mert a főegyütthatónak és a konstans tagnak is (ha nem nulla) véges sok osztója van. Így ezeket a 

törteket végigpróbálgathatjuk: mindegyiket behelyettesíthetjük (például a Horner-elrendezéssel) az f polinomba. 

Ezzel megkapjuk az f összes racionális gyökét. 

Bizonyítás. Az, hogy a tört már nem egyszerűsíthető, azt jelenti, hogy p és q relatív prím egész számok. Legyen 

f(x)=a0+a1x+...+anxn. Ekkor p/q-t behelyettesítve, majd qn-nel beszorozva 

 

adódik. Ebben az összegben mindegyik tag osztható p-vel, kivéve esetleg a legelsőt. Mivel a 0 is osztható p-vel, 

ezért a legelső tag is, tehát p∣ a0qn. De p és q relatív prímek, és így p∣ a0. Ugyanezzel a módszerrel kapjuk a 

q∣ an oszthatóságot is. □ 

3.3.11. Gyakorlat.  Hogyan alkalmazhatjuk a racionális gyöktesztet egy olyan polinom racionális gyökeinek a 

megkeresésére, melynek a konstans tagja nulla? 

A ℚ fölötti irreducibilitás eldöntésében néha segíthet az, ha a polinomnak a komplex gyökeit ismerjük. Ennek a 

módszernek az illusztrálására egy példát dolgozunk ki. 

3.3.12. Példa.  Mutassuk meg, hogy x4+36 irreducibilis ℚ fölött. 

Határozzuk meg a polinom komplex gyökeit. A -36 számból (például trigonometrikus alak segítségével) 

negyedik gyököt vonva az eredmény . A gyöktényezős alak tehát a következő: 
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Egyik gyök sem valós, és így ha x4+36 felbomlik ℚ fölött, akkor csak két másodfokú polinom szorzata lehet: 

x4+36=f(x)g(x). Az f és g gyökei összesen kiadják a fenti négy komplex gyököt. Mivel f és g valós 

együtthatósak, gyökeik konjugáltak kell, hogy legyenek. Ezért f és g egyike 

 

a másik pedig 

 

alkalmas r és s valós számokra, ahol rs=1 (a beszorzást, a 2.5.10. Gyakorlat megoldásához hasonlóan, az (a-

b)(a+b)=a2-b2 azonosság felhasználásával érdemes elvégezni). Mivel f és g racionális együtthatós, a fenti első 

polinom főegyütthatója, azaz r is racionális szám. Racionális továbbá ebben a polinomban x együtthatója, azaz 

 is, ami lehetetlen, hiszen akkor r≠ 0 miatt  is racionális lenne. Ezért x4+36 tényleg irreducibilis ℚ 

fölött. 

Megjegyzés 

Az előbbi példában az x4+36 polinom ℂ  fölötti felbontásából összevonással kaptuk az ℝ fölötti 

felbontást, és ebből szintén összevonással kapjuk a ℚ fölötti (immár triviális) felbontást. Az alaptétel 

egyértelműségi állítása miatt ez minden polinom esetében így kell, hogy legyen, hiszen a „kisebb” 

testbeli felbontás tényezőit a „nagyobb” test fölött irreducibilisekre bontva a „nagyobb” test fölötti 

felbontást kapunk. 

Gondolkodjunk!   

3.3.13. Gyakorlat.  Bontsuk föl a következő polinomokat az ℝ fölött irreducibilis polinomok szorzatára: x4-1, 

x4+1, x4+9, x6-4x3+3. 

3.3.14. Gyakorlat.  Bontsuk föl a 6(x2-2)(x2+1) polinomot ℂ , ℝ, ℚ, ℤ  fölött felbonthatatlanok szorzatára. 

3.3.15. Gyakorlat.  Mi az xn-1 és xm-1 polinomok kitüntetett közös osztója? 

3.3.16. Gyakorlat.  Adjuk meg az összes olyan tizenkettedfokú valós együtthatós polinomot, melynek az 1+i 

hatszoros gyöke. 

3.3.17. Gyakorlat.  Adjuk meg a 2x3+3x+5 polinom racionális gyökeit, és bontsuk ℚ fölött irreducibilisek 

szorzatára. 

3.3.18. Feladat.  Legyen f∈ℤ [x] egy n-edfokú polinom, melyre f(0)≠ 0. Mutassuk meg tetszőleges rögzített 

0<j<n esetén, hogy létezik legalább egy, de csak véges sok olyan m egész, hogy az f(x)+mxj polinomnak van 

racionális gyöke. 

3.3.19. Gyakorlat.  Legyen c pozitív egész szám. Mi annak a szükséges és elégséges feltétele, hogy x4+c 

irreducibilis legyen ℚ fölött? Mi a helyzet negatív c esetén? 

3.3.20. Gyakorlat.  Létezik-e végtelen sok olyan pozitív egész c szám, amelyre n4+c minden n egészre összetett 

szám? 

3.3.21. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℤ 2 test fölött a legfeljebb negyedfokú irreducibilis polinomokat. 

3.3.22. Feladat.  Legyen p pozitív prímszám, és R olyan kommutatív gyűrű, amelyben minden elem p-szerese 

nulla. Bizonyítsuk be, hogy 

 

minden r,s∈  R esetén, azaz R-ben tagonként lehet p-edik hatványra emelni. Vezessük le ebből a kis Fermat-

tételt (miszerint bp-b osztható p-vel minden b egészre). Igazoljuk, hogy tetszőleges f∈ℤ p[x] polinomra 

f(xp)=f(x)p. 

3.3.23. Gyakorlat.  Bontsuk irreducibilisek szorzatára az alábbi polinomokat. 
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1. ℤ 2 fölött x8+x2+1, x5+x+1, x5+x3+1, x5+x4+x3+1. 
2. ℤ 17 fölött x2+1, x4+1, x8+1, x17+1, x17+2. 

3.3.24. Feladat.  Bontsuk föl az x4-10x2+1 polinomot ℝ, ℚ, ℤ 5, ℤ 7, ℤ 11 fölött felbonthatatlanok szorzatára. 

4. Egész együtthatós polinomok 

Ebben a szakaszban a ℤ [x] számelméletét vizsgáljuk. Erről a gyűrűről is be fogjuk látni, hogy igaz benne az 

alaptétel, de másképp, mint test fölötti polinomokra, mert ℤ [x]-ben nem végezhető el korlátlanul a maradékos 

osztás. A kapott eredmények segíteni fognak a ℚ fölötti irreducibilitás vizsgálatában is. 

A ℚ és ℤ  számelmélete közötti első különbséggel már szembesült az, aki megoldotta a 3.2.11. Gyakorlatot. A 

2x polinom ℚ fölött irreducibilis, de ℤ  fölött nem az, mert itt a 2⋅  x felbontás nem triviális: a 2 egység ℚ fölött, 

de nem egység ℤ  fölött. 

Ha tehát egy egész együtthatós polinomot ℤ  fölött akarunk felbontani, akkor úgy érdemes kezdeni, hogy 

kiemeljük belőle azt az egész számot, amit lehet, vagyis az együtthatóinak a legnagyobb közös osztóját. Például 

 

A megmaradó polinomot primitívnek fogjuk nevezni. Tehát 15x3+6x+10 már primitív polinom. 

3.4.1. Definíció.  Egy egész együtthatós nem nulla polinomot primitívnek nevezünk, ha együtthatóinak 

legnagyobb közös osztója 1. 

Megjegyzés 

E definíció egytagú polinom esetében azt jelenti, hogy az egyetlen nem nulla együttható ± 1 (ez felel 

meg annak a szemléletnek, hogy a polinomból csak egységet lehessen kiemelni). De ezt nem szükséges 

külön kikötni, mert együtthatók legnagyobb közös osztóján az (a,0)=a összefüggés miatt nem változtat, 

ha nulla együtthatókat is közéjük veszünk. 

A polinomból kiemelt egész számot úgy bontjuk fel, mint az egész számok között. Ez azért lesz megfelelő, mert 

az egészek közötti felbonthatatlan számok a polinomok között is felbonthatatlanok. 

3.4.2. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a felbonthatatlan egész számokat konstans polinomnak képzelve ℤ [x]-

ben is felbonthatatlan elemeket kapunk. 

A számelmélet alaptétele kapcsán láttuk, hogy a felbonthatatlan egész számok prímtulajdonságúak. A ℤ [x]-beli 

alaptétel bizonyításának első lépése az, hogy belátjuk: ezek a számok prímtulajdonságúak ℤ [x]-ben is. 

3.4.3. Lemma.  [Első Gauss-lemma] Ha p∈ℤ  prímszám, akkor p a ℤ [x]-ben mint konstans polinom is 

prímtulajdonságú. 

Bizonyítás. A lemmára két bizonyítást is adunk. Az első elemi számolás lesz. A második elegánsabb, 

felhasználja a modulo p számolásról tanultakat. Azt tudjuk, hogy p nem nulla, és nem ± 1, tehát ℤ [x]-ben sem 

egység. Tegyük föl, hogy p∣ fg, ahol f,g∈ℤ [x]. Meg kell mutatni, hogy p∣ f vagy p∣ g. 

Az első bizonyításban fölírjuk f és g együtthatóit, és elvégezzük a szorzást. Legyen 

 

Tegyük föl, hogy p nem osztója sem f-nek, sem g-nek, azaz mindkét polinomnak van p-vel nem osztható 

együtthatója. Válasszuk ki mindkét polinomban a legnagyobb indexű ilyen együtthatót, legyenek ezek ai és bj. 

Tudjuk, hogy fg-ben az xi+j együtthatója 
 

 (3.1) 

(ahol an+1=an+2=...=0 és bm+1=bm+2=...=0). Az összeg tagjai egy kivétellel mind p-vel oszthatók, mert az ai 

választása (az i maximalitása) miatt ai+1,...,ai+j, a bj választása miatt pedig bj+1,...,bj+i osztható p-vel. (Ha i=0, 

akkor a (3.1) képletben az aibj bal oldalán, ha j=0, akkor pedig a jobb oldalán üres összeg áll.) A kimaradó aibj 
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viszont nem osztható p-vel, mert ai és bj nem osztható p-vel, és p prímszám. Tehát a fenti összeg nem osztható 

p-vel. Ez lehetetlen, mert ez az összeg a p-vel osztható fg polinom egyik együtthatója. Ez az ellentmondás 

bizonyítja az állítást. 

A második bizonyítást az elsőből származtathatjuk, ha észrevesszük, hogy az elmondott gondolatmenet 

mennyire hasonlít annak bizonyításához, hogy szorzatpolinom foka a fokok összege. Ezt a hasonlóságot ki is 

aknázhatjuk, ha az f és g polinomokat (pontosabban az együtthatóikat) modulo p vesszük. Ekkor ugyanis az 

iménti gondolatmenetben kiválasztott ai az f polinom főegyütthatójává, a bj pedig a g polinom főegyütthatójává 

válik. 

A második bizonyítás tehát a következőképpen hangzik. Vegyük az f, g és fg polinomokat modulo p, az 

eredményt jelölje . Ekkor  (a 2.3.8. Gyakorlat miatt). Mivel p∣  fg, az  a 

nullapolinom. De ℤ p test, és így ℤ p[x] nullosztómentes. Tehát  és  egyike nulla, vagyis f és g egyike 

osztható p-vel. □ 

Néha az alábbi következményt is „első Gauss-lemma” néven emlegetik. 

3.4.4. Következmény.  [Első Gauss-lemma, első következmény] Primitív polinomok szorzata is primitív. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy f,g∈ℤ [x] primitív polinomok. Azt kell megmutatni, hogy fg nem osztható 

egységtől különböző egész számmal. Ha osztható lenne, akkor lenne egy p prímosztója is. Az előző lemma miatt 

ekkor p∣ f vagy p∣ g, ami nem lehet, hiszen f és g primitívek. □ 

3.4.5. Következmény.  [Első Gauss-lemma, második következmény] Legyen f (egész együtthatós) primitív 

polinom. Ha g olyan racionális együtthatós polinom, melyre h=fg egész együtthatós, akkor g is egész 

együtthatós. Speciálisan ha f osztója egy h egész együtthatós polinomnak ℚ[x]-ben, akkor f osztója h-nak ℤ [x]-

ben is. 

Bizonyítás. Hozzuk g együtthatóit közös nevezőre, és emeljük ki a számlálókból a legnagyobb közös osztójukat. 

Így a g=(s/t)g0 felbontást kapjuk, ahol g0 már primitív (egész együtthatós) polinom, és az s, t egész számokról az 

s/t törtet egyszerűsítve feltehetjük, hogy relatív prímek. A h=fg egyenlőséget t-vel megszorozva kapjuk, hogy 

th=sfg0. Ha p prímosztója t-nek, akkor p∣  sfg0, az első Gauss-lemma miatt tehát p∣ s, vagy p∣ f, vagy p∣ g0. 

Mindhárom lehetetlen, az első azért, mert t és s relatív prímek, a másik kettő azért, mert f és g0 primitívek. A t 

számnak nincs tehát prímosztója, vagyis t egység, és így g=(s/t)g0 tényleg egész együtthatós polinom. □ 

Az előző bizonyítás szerint minden racionális együtthatós polinom felbontható egy racionális szám és egy egész 

együtthatós primitív polinom szorzatára. Az alábbi gyakorlat ennek a felbontásnak az egyértelműségét 

fogalmazza meg. 

3.4.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden nem nulla racionális együtthatós polinom fölírható egy egész 

együtthatós primitív polinom és egy racionális szám szorzataként, és a felbontásban szereplő primitív polinom 

ℤ  fölötti asszociáltság erejéig egyértelműen meghatározott. 

A ℤ [x]-beli alaptételt a ℚ[x]-beli alaptétel segítségével fogjuk bizonyítani. Ehhez meg kell vizsgálnunk, hogy 

egy adott polinomnak „mennyivel több” felbontása van ℚ, mint ℤ  fölött. Ha a polinom f(x)=x2-1, akkor ennek 

ℚ fölött felbontása lesz például a következő: 

 

Mindannyian érezzük, hogy ez „valójában” az (x-1)(x+1) felbontás, csak „el van bonyolítva” úgy, hogy az első 

tényezőt 2/3-dal, a másodikat 3/2-del beszoroztuk. Gauss második lemmája azt mondja ki, hogy minden ℚ 

fölötti felbontás egy ℤ  fölötti felbontás hasonló „elbonyolításával” keletkezik. 

3.4.7. Lemma.  [Második Gauss-lemma] Tegyük föl, hogy az f≠ 0 egész együtthatós polinomot felbontottuk a 

racionális együtthatós g és h polinomok szorzatára. Ekkor g és h megszorozható alkalmas racionális számokkal 

úgy, hogy a kapott g0 és h0 polinomok egész együtthatósak legyenek, és f=g0h0 teljesüljön. 

Bizonyítás. Írjuk föl a g és h polinomokat rg1 és sh1 alakban, ahol r,s racionális számok, g1 és h1 pedig egész 

együtthatós primitív polinomok. Ekkor f=(rs)(g1h1). Az első Gauss-lemma első következménye miatt g1h1 

primitív polinom, a második következménye miatt tehát n=rs egy egész együtthatós polinom, azaz egész szám. 

Így a g0=ng1 és h0=h1 választás megfelel a követelményeknek. □ 



 A polinomok számelmélete  

 74  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3.4.8. Tétel.  Egy egész együtthatós polinom akkor és csak akkor irreducibilis ℤ  fölött, ha 

1. vagy egy ℤ -beli prímszám (mint konstans polinom), 
2. vagy egy (nem konstans) primitív polinom, amely ℚ fölött irreducibilis. 

Bizonyítás. A ℤ -beli felbonthatatlan számokról láttuk, hogy mint konstans polinomok szintén felbonthatatlanok. 

Tegyük föl, hogy f nem konstans primitív polinom, amely ℚ fölött irreducibilis. Ha f=gh egy felbontás, ahol 

g,h∈ℤ [x], akkor a ℚ fölötti irreducibilitás miatt g és h egyike egység ℚ-ban, vagyis konstans, és így egész 

szám (hiszen g és h egész együtthatós). Mivel f primitív, ez az egész szám csak egység lehet, és így az f=gh 

felbontás ℤ [x]-ben is triviális. Tehát f irreducibilis ℤ  fölött. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy f irreducibilis ℤ [x]-ben. Ekkor f fölírható nk alakban, ahol n egész szám, és k 

primitív polinom. Mivel f irreducibilis, ez a felbontás triviális. Így vagy n egység (és akkor f primitív), vagy k 

egység (és akkor f konstans). 

Ha f konstans, akkor nyilván felbonthatatlannak kell lennie ℤ -ben, hiszen a ℤ -beli nemtriviális felbontások 

egyben ℤ [x]-beli nemtriviális felbontások is. Ha f nem konstans primitív polinom, akkor meg kell mutatnunk, 

hogy nemcsak ℤ , hanem ℚ fölött is irreducibilis. 

Tegyük föl, hogy f előáll a nála alacsonyabb fokú (és ezért nem konstans), racionális együtthatós g és h 

polinomok szorzataként. A második Gauss-lemma miatt ekkor f fölírható g0h0 alakban is, ahol ezek már egész 

együtthatós polinomok, és g0 foka megegyezik g fokával, h0 foka pedig h fokával. Tehát g0 és h0 egyike sem 

konstans, és így ez nemtriviális felbontás ℤ [x]-ben is, ami ellentmond f irreducibilitásának ℤ  fölött. □ 

Az alaptétel bizonyításához már csak egy észrevételre van szükség. 

3.4.9. Állítás.  A ℤ [x] gyűrű minden irreducibilis eleme prímtulajdonságú. 

Bizonyítás. Az előző tétel miatt ez az irreducibilis elem vagy egy ℤ -beli prím (mint konstans polinom), vagy 

egy primitív f polinom, amely ℚ fölött irreducibilis. Az első esetben az első Gauss-lemma pont az állítást 

mondja ki. A második esetben tegyük föl, hogy f osztója ℤ [x]-ben a gh szorzatnak, ahol g és h egész 

együtthatós polinomok. Mivel ℚ[x]-ben igaz az alaptétel, f prímtulajdonságú ℚ[x]-ben, tehát f osztója g-nek 

vagy h-nak ℚ[x]-ben. Az első Gauss-lemma második következménye miatt ez az oszthatóság ℤ [x]-ben is 

fönnáll. Így f tényleg prímtulajdonságú. □ 

3.4.10. Tétel.  A ℤ [x] gyűrűben érvényes a számelmélet alaptétele. 

Bizonyítás. Az alaptétel egyértelműségi állítása következik abból, hogy a felbonthatatlan elemek 

prímtulajdonságúak (lásd 3.1.28. Feladat). Azt kell tehát csak megmutatni, hogy minden f egész együtthatós 

polinom, amely nem nulla és nem egység, felbontható irreducibilisek szorzatára. Az f polinomot fölírhatjuk egy 

n egész szám és egy g primitív polinom szorzataként, és az n számot felbonthatjuk ℤ -ben felbonthatatlanok 

szorzatára, ezek a tényezők ℤ [x]-ben is felbonthatatlanok lesznek. Tehát elég azt megmutatni, hogy ℤ [x] 

minden primitív, nem konstans g polinomja fölírható irreducibilisek szorzataként. 

Tegyük föl, hogy ez az állítás nem igaz, legyen g minimális fokú ellenpélda. Ha g maga irreducibilis, akkor 

önmaga, mint egytényezős felbontás megfelelő lesz. Ha nem, akkor g=hk alakban írható, ahol k és h egyike sem 

egység. Mivel g primitív, a h és k is primitív polinomok. Így egyikük sem lehet konstans (mert akkor egység 

lenne), és ezért mindketten g-nél alacsonyabb fokúak. Mivel g foka minimális volt, h és k már felbomlik 

irreducibilisek szorzatára, de akkor ezt a két felbontást összeszorozva g-t is felbontottuk irreducibilisek 

szorzatára. Ez az ellentmondás bizonyítja a tételt. □ 

Az eddigiektől vérszemet kapva megkérdezhetjük, alaptételes-e a ℤ [x,y] vagy a ℚ[x,y] polinomgyűrű. A válasz 

igenlő, és a meglepő az, hogy ezt lényegében már be is bizonyítottuk! Például ℚ[x,y] úgy tekinthető, mint 

ℚ[y][x], ahol ℚ[y]-ról tudjuk, hogy alaptételes gyűrű. Ha a most elhangzott bizonyítást el tudnánk mondani ℤ  

helyett ℚ[y]-ra is, akkor készen lennénk. 

Azt kell megvizsgálni, hogy a fenti bizonyításban a ℤ  milyen tulajdonságait használtuk, és ezek teljesülnek-e 

ℚ[y]-ban is. Az alaptételt sokszor, de az ℚ[y]-ban is teljesül. Használtuk a ℤ p fogalmát is, de csak egy második 

bizonyításban, tehát ezt nem muszáj általánosítanunk. (Ennek ellenére ez lehetséges, az új fogalmat faktorgyűrű 

néven vezetjük majd be.) Amiről még rengeteget beszéltünk, azok a racionális számok, vagyis a ℤ  elemeiből 

készített törtek. De probléma ezzel sincs, hiszen olyan törtekről, amiben az y is szerepel, a középiskolában is sok 

szó esett, egyenletrendezés kapcsán számoltunk ilyenekkel, bár nem definiáltuk őket pontosan (ezeket, tehát két 



 A polinomok számelmélete  

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

polinom hányadosát racionális törtfüggvényeknek hívják). A hányadostestről szóló 7. szakaszban precízen be 

fogjuk bizonyítani, hogy bármilyen szokásos gyűrű esetében használhatjuk a törteket a szokásos 

tulajdonságokkal. 

Mindezt megelőlegezve, az eddigiek gondos áttanulmányozásával láthatjuk, hogy valójában a közvetkező tételt 

bizonyítottuk be. 

3.4.11. Tétel.  Ha R alaptételes (szokásos) gyűrű, akkor az R[x] polinomgyűrűben is érvényes a számelmélet 

alaptétele. 

Ezt az áttanulmányozást csak a hányadostest pontos fogalmának ismeretében lesz majd érdemes elvégezni. 

Mindenesetre az algebrai szemléletmód erejét mutatja, hogy az alábbi állítás bizonyításához most már a 

kisujjunkat sem kell mozdítanunk: n szerinti teljes indukcióval azonnal következik az előző tételből. 

3.4.12. Következmény.  A ℤ [x1,...,xn], továbbá tetszőleges T test esetén a T[x1,...,xn] gyűrű is alaptételes. 

3.4.13. Gyakorlat.  Ha R szokásos gyűrű, akkor mik T[x1,...,xn] egységei? 

Megjegyzés 

A 3.4.12. Következmény lehetővé teszi, hogy egy érdekes alkalmazást mutassunk. Nem nehéz olyan a, 

b, c nem nulla egész számokat találni, melyekre a2+b2=c2. Például a 32+42=52 összefüggést már az 

ókori Egyiptomban is felhasználták derékszög kimérésére. A számelméletben „pitagoraszi” 

számhármasoknak nevezik a fenti egyenlet megoldásait, és sikerült megadni az összes megoldást ([1], 

7.2. szakasz). Azonnal láthatjuk, hogy ha f(x,y)=x2-y2, g(x,y)=2xy és h(x,y)=x2+y2, akkor f2+g2=h2. 

Sokkal nehezebb megvizsgálni az an+bn=cn egyenlet egész megoldásait, ha n≥ 3. Fermat azt sejtette, 

hogy ennek nincs olyan egész megoldása, ahol a, b, c egyike sem nulla (lásd [1], 7.7. szakasz). Ezt az 

állítást csak 1994-ben sikerült Wiles-nak bebizonyítania, igen mély eszközök felhasználásával. Az 

alábbi feladat azt mutatja, hogy a Fermat-sejtésre nem található olyan „megoldóképlet”, amit az imént 

láttunk a pitagoraszi számhármasok esetében. 

3.4.14. Feladat.   *  Bizonyítsuk be, hogy a Fermat-sejtésnek nincs „nemtriviális” megoldása ℂ [x1,...,xn]-ben. 

Vagyis ha az f,g,h∈ℂ [x1,...,xn] polinomok egyike sem nulla, és fn+gn=hn valamilyen n≥ 3 egészre, akkor f, g, h 

mindegyike konstans polinom. 

Gondolkodjunk!   

3.4.15. Gyakorlat.  Bontsuk ℤ  fölött irreducibilisek szorzatára a 30x3-30 polinomot. 

3.4.16. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R szokásos gyűrű, és R[x] alaptételes, akkor az R gyűrű is az. 

3.4.17. Gyakorlat.  Adjunk második bizonyítást arra a tényre, hogy ℤ  fölött minden polinom irreducibilisek 

szorzatára bontható úgy, hogy egy ℚ fölötti felbontásból indulunk ki, és azt módosítjuk. 

3.4.18. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy az f,g∈ℤ [x] polinomok ℤ [x]-beli legnagyobb közös osztója a 

következő eljárással határozható meg. Alkalmazzuk az euklideszi algoritmust ℚ fölött, és a kapott racionális 

együtthatós polinomot írjuk föl rh alakban, ahol r∈ℚ és h∈ℤ [x] primitív polinom. Határozzuk meg f és g 

együtthatóinak a legnagyobb közös osztóját, ez legyen n. Ekkor f és g legnagyobb közös osztója nh. Hogyan 

módosítható ez az eljárás, ha két ℂ [x,y]-beli polinom legnagyobb közös osztóját keressük? 

3.4.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden test alaptételes. A 3.4.11. Tétel szerint ekkor T[x] is 

alaptételes. Második bizonyítást kaptunk-e ezzel arra, hogy minden test fölötti polinomgyűrű alaptételes? 

3.4.20. Feladat.  Legyen f egy n-edfokú egész együtthatós polinom. Bizonyítsuk be, hogy ha f helyettesítési 

értéke legalább 2n+1 (különböző) helyen prímszám, akkor f irreducibilis ℤ  fölött. 

Megjegyzés 

Izgalmas és nehéz kérdés, hogy az előző feladatban szereplő 2n+1 szám mennyire csökkenthető. 

Øystein Ore eredménye a következő. Legyen f egy n-edfokú egész együtthatós polinom, ahol n≠ 4,5. 

Ha az f helyettesítési értéke legalább n+3 helyen prímszám, akkor f irreducibilis ℤ  fölött. Ha n=4 vagy 
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5, akkor a polinomnak 9 helyen kell prímet fölvennie ahhoz, hogy biztosan irreducibilis legyen. 

Másfelől viszont minden n-re van olyan reducibilis f, amely n+1 helyen prímszámot vesz föl. 

Mi a helyzet azokkal az f polinomokkal, amelyek n+2 helyen vesznek föl prímszám értéket? Nevezetes 

(és máig megoldatlan) sejtés, hogy ha egy polinom irreducibilis ℤ [x]-ben, akkor végtelen sok helyen 

prímszám értéket vesz föl. (Elsőfokú polinomra ez Dirichlet nevezetes tétele, lásd az 5.8.15. Feladatot 

követő megjegyzést.) Ha ezt a sejtést elfogadjuk, és ugyancsak elfogadunk egy másik nevezetes 

számelméleti sejtést is, akkor konstruálható olyan reducibilis, n-edfokú f, melynek legalább n+2 helyen 

az értéke prímszám. 

A probléma könnyebbé válik, ha a prímszám értékekről föltesszük, hogy pozitívak. Ha az f egész 

együtthatós polinom n+1 helyen pozitív prímszámot vesz föl, akkor irreducibilis ℤ  fölött, de minden 

n≥ 2-re van olyan reducibilis polinom, amelynek (legalább) n helyen pozitív prímszám az értéke. E 

problémakör vizsgálatában magyar matematikusok is közreműködtek, az Olvasónak érdemes 

beletekintenie a mély előismeretek nélkül is megérthető [96] dolgozatba. 

3.4.21. Feladat.  Mutassuk meg, hogy van olyan (nem feltétlenül gyors vagy hatékony) eljárás, amellyel egy 

egész együtthatós polinom összes egész együtthatós osztóját meg lehet határozni (és így az is eldönthető, hogy a 

polinom irreducibilis-e ℤ  illetve ℚ fölött). 

5. Irreducibilitás a racionális számtest fölött 

A komplex és a valós test fölött át tudtuk tekinteni az összes irreducibilis polinomot, az egész számok gyűrűje 

fölötti irreducibilitást pedig visszavezettük a racionális számtest fölötti irreducibilitás kérdésére. A racionális 

számok fölött akárhányadfokú irreducibilis polinomok léteznek, és egy adott polinomról egyáltalán nem könnyű 

megállapítani, hogy irreducibilis-e, vagy sem. Most néhány olyan elemi módszert mutatunk, amellyel az 

irreducibilitás kérdése megvizsgálható, és amelyek elegendőek lesznek a későbbi alkalmazásokhoz. Az első 

ilyen ötlet az úgynevezett Schönemann–Eisenstein-kritérium, amivel, ha szerencsénk van, egy-egy konkrét 

polinomról megállapíthatjuk, hogy irreducibilis. A bizonyításban használni fogjuk az alábbi segédállítást. 

3.5.1. Gyakorlat.  Legyen T test, és r≠ 0 egy eleme. Mutassuk meg, hogy az rxn polinom osztói T[x]-ben 

pontosan az sxm alakú polinomok, ahol 0≠ s∈  T és m≤ n. 

3.5.2. Tétel.  [A Schönemann–Eisenstein irreducibilitási kritérium]  Legyen f egész együtthatós, nem konstans 

polinom. Ha van olyan p prímszám, amelyre 

1. p nem osztja f főegyütthatóját; 
2. p osztja f összes többi együtthatóját; 
3. p2 nem osztja f konstans tagját, 

akkor f irreducibilis ℚ fölött. 

Mielőtt az állítást bebizonyítanánk, néhány fontos megjegyzést teszünk. 

1. Az állítás megfordítása nem igaz! Például az x+1 polinom irreducibilis ℚ fölött, de nincs hozzá megfelelő p 

prímszám. Tehát ez a kritérium nem ad eljárást az irreducibilitás eldöntésére: ha alkalmazható, akkor a 

polinom irreducibilis, de ha nem alkalmazható, akkor az irreducibilitást nem tudjuk, és új ötlet után kell 

néznünk. 
2. Az állítás egész együtthatós polinomokról szól, de racionális együtthatós polinomokra is alkalmazható lehet, 

ha a nevezőkkel felszorzunk. 
3. Vigyázzunk: ez a kritérium csak ℚ fölötti (és nem ℤ  fölötti) irreducibilitást biztosít. Például a 9x+18 

polinomra érvényes a feltétel (ha p=2), és ez a polinom irreducibilis is ℚ fölött, de nem irreducibilis ℤ  fölött 

(hiszen nem primitív). 
4. A kritérium alapján láthatjuk, hogy az xn-2 polinom irreducibilis ℚ fölött (és így ℤ  fölött is, hiszen primitív). 

Vagyis tényleg van akármilyen fokú irreducibilis polinom ℚ és ℤ  fölött. 
5. A kritérium általánosítható alaptételes gyűrűre (lásd 5.7.9. Gyakorlat). 

Megjegyzés 

Az első Gauss-lemma (3.4.3. Lemma) bizonyításánál először egy együtthatókkal való számolást 

mutattunk be, majd ennek elemzésével rájöttünk, hogy a polinom modulo p vizsgálatával a számolás 
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elkerülhető. Most fordítva járunk el: a számolásmentes bizonyítást mutatjuk be, és az Olvasót a 3.5.3. 

Gyakorlatban kérjük meg arra, hogy ezt a bizonyítást fordítsa le elemi számolásra. Ha valakinek a 

modulo p gondolkodás még nehézséget okoz, az megteheti, hogy a Schönemann–Eisenstein-kritérium 

bizonyításaként előbb ennek a gyakorlatnak a megoldását olvassa el. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy az f polinom és a p prímszám teljesítik a feltételeket, de f mégsem irreducibilis ℚ 

fölött, vagyis az f-nél alacsonyabb fokú, racionális együtthatós g és h polinomok szorzatára bontható. A második 

Gauss-lemma (3.4.7. Lemma) miatt feltehetjük, hogy g és h egész együtthatós. 

Vegyük az f, g, h polinomokat (tehát az együtthatóikat) modulo p, a kapott polinomokat jelölje ,  és . 

Ekkor  (a 2.3.8. Gyakorlat miatt). Ha f főtagja anxn, akkor, mivel f többi együtthatója p-vel osztható, 

az  polinom  lesz (ahol  az an maradéka modulo p). Az előző, 3.5.1. Gyakorlat miatt  

minden osztója sxm alakú alkalmas s∈ℤ p-re és m≤ n egészre. Speciálisan 

 

alkalmas u,v∈ℤ p-re. Mivel ℤ p nullosztómentes, a  és a  fokainak összege az  foka, vagyis k+ℓ=n. De 

, hiszen ha a g polinomot modulo p vesszük, akkor foka nem nőhet (akkor csökkenhetne, 

ha a főegyütthatója osztható lenne p-vel). Hasonlóképpen látjuk, hogy ℓ≤gr(h). Mivel f-et eredetileg két 

alacsonyabb fokú polinom szorzatára bontottuk fel, k és ℓ mindketten n-nél kisebbek, és mivel összegük n, 

egyikük sem lehet nulla. Ez azt jelenti, hogy  konstans tagja nulla, vagyis g konstans tagja osztható p-

vel, és ugyanígy h konstans tagja is osztható p-vel. De akkor f konstans tagja, amely g és h konstans tagjainak a 

szorzata, osztható p2-tel. Ez ellentmond a feltételeknek. □ 

Megjegyzés 

Vigyázzunk, azzal az ötlettel, hogy „vegyük a felbontást mod p”, óvatosan kell bánni! A 3.5.11. 

Gyakorlatban összefoglaltunk néhány lehetséges anomáliát. Például megtörténhet, hogy egy 

nemtriviális felbontás triviálissá válik mod p. 

3.5.3. Gyakorlat.  A fenti gondolatmenetet elemezve adjunk a Schönemann–Eisenstein-kritériumra olyan elemi 

bizonyítást, ami nem használja a ℤ p[x] polinomgyűrűt. 

3.5.4. Gyakorlat.  Az x11+2x+18, x11+2x+12, x11+12x+5, x11+24, x11+72 polinomok közül melyekre 

alkalmazható közvetlenül a Schönemann–Eisenstein-kritérium? Mely n egészekre felel meg az x11+n polinom? 

Megjegyzés 

A Maple program factor parancsával könnyen ellenőrizhetjük, hogy például x11+12x+5 is 

irreducibilis ℚ fölött, noha erre az előző gyakorlat szerint nem alkalmazható a Schönemann–

Eisenstein-kritérium. 

Néha előfordul, hogy a Schönemann–Eisenstein-kritérium közvetlenül nem alkalmazható, de egy kis átalakítás 

után igen. Például legyen f(x)=x4+1, és számítsuk ki az f(x+1) polinomot: 

 

Itt p=2-vel már alkalmazható a kritérium, tehát f(x+1) irreducibilis. De akkor f is az lesz, a következő gyakorlat 

állítása miatt. 

3.5.5. Gyakorlat.  Legyen f racionális együtthatós polinom. Mutassuk meg, hogy f akkor és csak akkor 

irreducibilis ℚ fölött, ha valamelyik eltoltja (vagyis az f(x+c) polinom alkalmas c∈ℚ-ra) irreducibilis ℚ fölött. 

Érvényes marad az állítás más testek fölött is? Mi a helyzet, ha az x→ x+c helyettesítés helyett az x→ ax+b 

helyettesítést hajtjuk végre, ahol a≠ 0? És ha x helyébe egy legalább másodfokú p(x) polinomot helyettesítünk? 

A következő gyakorlatban egy másik esetet látunk, amikor a polinom mod p vizsgálata segít az irreducibilitás 

eldöntésében. 

3.5.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, modulo 3 vizsgálódva, hogy 6x4+3x+1 irreducibilis ℚ és ℤ  fölött. 
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Noha az előző gyakorlatban szereplő f(x)=6x4+3x+1 polinomra nem alkalmazható a Schönemann–Eisenstein-

kritérium, de ha f együtthatóit fordított sorrendben írjuk föl, akkor a kapott polinomra már igen. Ebből már 

következik az irreducibilitás, ennek megmutatása az előző gyakorlat megoldásának egyszerű általánosítása. 

3.5.7. Gyakorlat.  [A fordított Schönemann–Eisenstein-kritérium] Tegyük föl, hogy f egy egész együtthatós, 

nem konstans polinom. Igazoljuk, hogy ha létezik olyan p prímszám, amelyre 

1. p nem osztja f konstans tagját; 
2. p osztja f összes többi együtthatóját; 
3. p2 nem osztja f főegyütthatóját, 

akkor f irreducibilis ℚ fölött. 

Megjegyzés 

A fordított Schönemann–Eisenstein-kritérium egy másik bizonyítását a következő feladat állításából is 

megkaphatjuk. 

3.5.8. Feladat.  Legyen T test, és f(x)=a0+a1x+... +anxn∈  T[x], ahol a0 és an nem nulla. Legyen g(x)=an+an-1x+... 

+a0xn. Igazoljuk, hogy 

1. A g polinom T-beli gyökei pontosan az f gyökeinek a reciprokai (multiplicitással számolva is). 
2. Az f akkor és csak akkor irreducibilis T fölött, ha g az. 

A g-t az f-hez tartozó reciprok polinomnak nevezzük. 

Még egy példát mutatunk arra, hogy egy polinom mod p, illetve ℤ  fölötti felbontásainak együttes vizsgálata 

hogyan döntheti el az irreducibilitás kérdését. 

3.5.9. Példa.  Mutassuk meg, hogy f(x)=x4+x2+x+1 irreducibilis ℚ fölött. 

Megoldás Az f polinomot ℤ 2 fölött szorzatra lehet bontani, (x+1)(x3+x2+1) adódik. Az x3+x2+1 irreducibilis ℤ 2 

fölött, hiszen harmadfokú, és nincsen ℤ 2-ben gyöke. Vagyis a polinomunk ℤ 2 fölött egy elsőfokú és egy 

harmadfokú irreducibilis szorzata lesz, és a felbontás egyértelműsége miatt ℤ 2 fölött nem lehet két másodfokú 

polinom szorzatára bontani. Ezek szerint f-et ℤ  fölött sem lehet két másodfokú szorzatára bontani (hiszen ha 

lenne ilyen felbontás, akkor azt vehetnénk modulo 2). Ha tehát ℤ  fölött f nem irreducibilis, akkor csak egy első- 

és egy harmadfokú szorzatára lehet bontható. Az elsőfokú tényező racionális gyököt jelentene, ilyen azonban a 

racionális gyökteszt szerint nincsen (az 1 és a -1 ugyanis nem gyök). Ezért f irreducibilis ℚ és ℤ  fölött. □ 

Végül egy utolsó módszert mutatunk az irreducibilitás eldöntésére (ami csak ritkán alkalmazható, általában 

nagyon bonyolult számolásra vezet). A polinomot általános együtthatókkal bontjuk szorzatra, a szorzást 

elvégezve pedig az együtthatók összehasonlításával egy egyenletrendszert kapunk (amelynek megoldásában 

néha számelméleti megfontolások is segítenek). 

Példaként a fenti f(x)=x4+x2+x+1 polinomot választjuk. Ennek nincs racionális gyöke, tehát ha felbomlik, akkor 

csak két másodfokú polinom szorzata lehet: x4+x2+x+1=(ax2+bx+c)(ux2+vx+w), ahol a,b,c,u,v,w-ről (a második 

Gauss-lemma miatt) feltehetjük, hogy egész számok. Beszorozva, és az együtthatókat összehasonlítva a 

következő egyenletrendszert kapjuk: 

 

Mivel au=1, csak a=u=1 vagy a=u=-1 lehetséges, így a második egyenletből v+b=0. Ugyanígy az utolsó két 

egyenletből c=w=b+v=1 vagy c=w=b+v=-1 adódik, és ez lehetetlen, mert b+v=0. 

3.5.10. Gyakorlat.  Felbonthatatlan-e ℤ [x]-ben az x4+x+1 polinom? 

Néhány módszer az irreducibilitás eldöntésére ℚ és ℤ  fölött.  Felbonthatatlan-e ℤ [x]-ben az x4+x+1 

polinom? 

1. Egy nem konstans polinom akkor és csak akkor irreducibilis ℤ  fölött, ha irreducibilis ℚ fölött, és primitív. 
2. Ha egy egész együtthatós nem konstans polinom reducibilis ℚ fölött, akkor két alacsonyabb fokú egész 

együtthatós polinom szorzatára is felbontható. 



 A polinomok számelmélete  

 79  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. Ha egy legalább másodfokú polinomnak van racionális gyöke, akkor nem irreducibilis ℚ fölött. Egy másod- 

vagy harmadfokú polinom pontosan akkor irreducibilis ℚ fölött, ha nincs racionális gyöke (használjuk a 

racionális gyöktesztet). A racionális gyökök az elsőfokú tényezőknek felelnek meg. 
4. Bontsuk föl a polinomot ℂ  vagy ℝ fölött, és használjuk a felbontás egyértelműségét (lásd a 3.3.12. Példát). 
5. A (fordított) Schönemann–Eisenstein-kritérium. 
6. Egy f∈ℚ[x] polinom akkor és csak akkor irreducibilis ℚ fölött, ha egy eltoltja (f(x+c), c∈ℚ) az. 
7. Ha f∈  ℤ [x], akkor vizsgáljuk modulo p, ahol p prímszám. 
8. Bontsuk föl a polinomot általános együtthatókkal, és oldjuk meg a kapott egyenletrendszert. 
9. A körosztási polinomok irreducibilisek (lásd 9. szakasz). 
10. Negyedfokú polinom esetében vizsgálhatjuk az úgynevezett harmadfokú rezolvenst (lásd 3.8.10. 

Feladat). 

E módszereket kombinálni is érdemes (3.5.13. és 3.5.14. Gyakorlatok). 

Gondolkodjunk!   

3.5.11. Gyakorlat.  Legyen p egy prímszám, f∈  ℤ [x] egy n-edfokú polinom, ahol n≥ 1, és 0<k<n. Legyen 

 az f modulo p véve. Az alábbi állítások közül melyek igazak? 

1. Ha f irreducibilis ℤ  fölött, akkor  irreducibilis ℤ p fölött. 

2. Ha  irreducibilis ℤ p fölött, akkor f irreducibilis ℚ fölött. 

3. Ha  irreducibilis ℤ p fölött, és  foka n, akkor f irreducibilis ℤ  fölött. 

4. Ha  irreducibilis ℤ p fölött, és  foka n, akkor f irreducibilis ℚ fölött. 

5. Ha f-nek van ℤ  fölött k-adfokú tényezője, akkor -nak is van k-adfokú tényezője. 

6. Az előző állítás akkor, ha azt is tudjuk, hogy  foka n. 

3.5.12. Gyakorlat.  Irreducibilisek-e ℂ , illetve ℝ fölött az x7+x+1, x2-2, x2+x+1 polinomok? 

3.5.13. Gyakorlat.  Irreducibilisek-e az alábbi polinomok ℚ fölött? 

1. 3x7-6x6+6x2+3x-2. 
2. 3x7+x6+6x2+2x-2. 
3. 3x7-6x6+6x2+2x-2. 
4. x16+1. 
5. x16+2. 
6. x4-14x2+9. 
7. x4-x2+1. 
8. 3x7+6x-18. 
9. x5+4. 
10. x3+9. 
11. x5+729. 
12. x10-x5+1. 
13. x20+20. 
14. x4+25. 
15. x6+32. 
16. x4+4x+1. 
17. x4-2x+1. 
18. x4+x3+1. 
19. x4+x3+4. 
20. x4+x3+x2+1. 

3.5.14. Gyakorlat.  Irreducibilisek-e az alábbi polinomok ℤ  fölött? 

1. x5+5x+26. 
2. 3x7+6x-18. 
3. x6+1. 
4. x3+7x-3. 
5. x4+3x3+x2+1. 
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3.5.15. Feladat.  Legyen p prímszám és f(x)=xp-1+xp-2+...+x+1. Mutassuk meg, hogy f(x+1) teljesíti a 

Schönemann–Eisenstein-kritérium feltételeit a p prímre, és így f irreducibilis ℚ fölött. 

3.5.16. Feladat.  Legyen f(x,y)=x9+x3y3+y2+y∈ℂ [x,y], és jelölje ℂ (y) a g(y)/h(y) alakú racionális 

törtfüggvényekből álló testet (g,h∈ℂ [y]). 

1. Primitív-e f, mint ℂ [y] fölötti polinom? 
2. Következik-e a Schönemann–Eisenstein-tételből, hogy f irreducibilis ℂ (y) fölött? 
3. Irreducibilis-e f a ℂ [x,y]-ban? 

3.5.17. Feladat.  Van-e olyan f∈ℤ [x], hogy minden g∈ℤ [x] nem konstans polinomra az  polinom 

irreducibilis ℚ fölött? 

3.5.18. Feladat.  Annak felhasználásával, hogy x3-2 irreducibilis ℚ fölött, mutassuk meg, hogy  nem írható 

föl  alakban, ahol a, b∈ℚ. 

Megjegyzés 

Az előző feladat állítását majd a 6.1.16. Tételben általánosítjuk. 

3.5.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha f∈ℂ [x] és f(0)≠ 0, akkor az f polinomra pontosan akkor teljesül, 

hogy minden b komplex gyökének a reciproka is ugyanannyiszoros gyöke f-nek, mint b, ha az f-hez tartozó 

reciprok polinom (3.5.8. Feladat) vagy maga f, vagy pedig -f. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlatban szereplő f polinomokat reciprok polinomnak nevezzük (helyesebb lenne az 

„önreciprok” elnevezés). Ha g=f, akkor az f „szimmetrikus”, ha g=-f, akkor f „antiszimmetrikus” 

reciprok polinom. Az ilyen polinomok gyökeinek megkeresését visszavezethetjük egy körülbelül 

feleakkora fokú egyenlet megoldására úgy, hogy x+(1/x) polinomjaként írjuk őket. Ezt az eljárást csak 

egy feladattal illusztráljuk. 

3.5.20. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha egy reciprok polinomból az összes 1-hez és -1-hez tartozó 

gyöktényezőt kiemeljük (ha van ilyen egyáltalán), akkor páros fokú, szimmetrikus reciprok polinom marad. 

Vezessük vissza az x7+2x6-x4-x3+2x+1=0 egyenletet egy harmadfokú egyenletre. 

6. A derivált és a többszörös gyökök 

Aki tanult már analízist, az ismerheti a differenciálszámítás rendkívül hasznos apparátusát. Ha egy függvény, 

például a valós együtthatós 

 

polinomhoz tartozó polinomfüggvény minimumát vagy maximumát kell meghatároznunk, akkor elkészítjük 

ennek a függvénynek a deriváltját: 

 

A derivált gyökei kapcsolatban állnak az eredeti függvény szélsőértékeivel. 

Mi nem a szélsőértékeket, hanem az f polinom többszörös gyökeit szeretnénk megkeresni. A derivált fogalma 

ehhez is segítséget nyújt, mert az f többszörös gyökei a deriváltjának is gyökei lesznek. Ahhoz, hogy ezt az 

állítást beláthassuk, a polinomot gyöktényezős alakban kellene fölírni, és így deriválni. Szükségünk lenne tehát 

egy szabályra, amely megmondja, hogy szorzatot hogyan kell deriválni. Az analízisből ismert Leibniz-szabály 

szerint 
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teljesül tetszőleges f és g polinomfüggvényekre (sőt általában differenciálható függvényekre is). Ennek alapján 

például ha f-nek az 1 legalább háromszoros gyöke, vagyis ha 

 

akkor 

 

Könnyű látni, hogy (x-1)3 deriváltja 3(x-1)2, és így f'-ből kiemelhető (x-1)2. Vagyis az 1 szám az f deriváltjának 

legalább kétszeres gyöke lesz. 

Nagyon fontos észrevennünk a következőt. A deriváltat ugyan folytonossági megfontolásokkal származtatják, 

de a fenti gondolatmenetben a deriválásnak csak a számolási szabályait használtuk! Reménykedhetünk hát, hogy 

a fenti számolást ki lehet terjeszteni a valós helyett például véges testekre is, ahol a folytonossági megfontolások 

hasznavehetetlenek, de a számolási szabályok esetleg érvényesek maradnak. Így apparátust kapnánk tetszőleges 

test fölött a többszörös gyökök vizsgálatára. Most ezt az ötletet fogjuk kivitelezni. 

3.6.1. Definíció.  Legyen f(x)=anxn+an-1xn-1+...+a1x+a0 az R szokásos gyűrű fölötti polinom. Ekkor fformális 

deriváltján az 

 

polinomot értjük. 

Láthatjuk, hogy nem a polinomfüggvényeket, hanem magukat a polinomokat deriváljuk. A képletben szereplő 

együtthatókat, például nan-et úgy kell érteni, hogy az an elemet n példányban önmagával összeadjuk (egy 

gyűrűelem egész számszorosát a 2.2.19. Definícióban, illetve az azt követő megjegyzésekben értelmeztük, 

amikor a hatvány, illetve többszörös általános fogalmáról volt szó). 

3.6.2. Állítás.  Ha R szokásos gyűrű, akkor tetszőleges f,g∈  R[x] polinomokra érvényesek az alábbi deriválási 

szabályok. 

1. (f+g)'=f'+g'. 
2. (fg)'=f'g+fg', speciálisan (cf)'=cf' minden c∈  R esetén (hiszen c'=0). 

3.  (láncszabály). 

Ezeknek a szabályoknak az igazolása úgy történhet, hogy az f és g polinomokat általános együtthatókkal írjuk 

föl, és a bizonyítandó azonosság mindkét oldalát kiszámoljuk. A számolásban néha segít, ha f vagy g foka 

szerinti indukciót alkalmazunk. A részletek kidolgozását az Olvasóra hagyjuk. 

Megjegyzés 

Az igazi matematikust nem elégíti ki, ha a fenti szabályokat számolással kihozza, tudni szeretné azt is, 

hogy ezek az analízisben tanult (és az ottani módszerekkel sokkal elegánsabban bizonyított) szabályok 

miért maradnak meg tetszőleges gyűrű fölött is. Egy lehetséges magyarázat szerepel Fried Ervin [19] 

könyvében (I. rész, 4.3. fejezet). Röviden a következőről van szó. 

Amikor a deriváltat képezzük, akkor az f függvény grafikonját egy rögzített b pont kis környezetében 

egy y=cx+d egyenessel akarjuk közelíteni (és f'(b) ennek az egyenesnek az iránytangense, vagyis c 

lesz). Azt akarjuk, hogy a kettő „egymáshoz simuljon”. Ha például b=0, akkor 

 

kell, hogy „kis” x-ekre az x-hez képest „nagyon kicsi” legyen. Ha 

 

akkor 
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Ez akkor lesz „elég kicsi” x-hez képest, ha a0=d és a1=c, vagyis ha ebben a különbségben már csak 

csupa x2-tel osztható tag szerepel (ez az egyenessel elérhető legjobb közelítés). Ezért lesz tehát f'(0)=a1. 

Ha a b pont tetszőleges, akkor a változót b+x alakban érdemes fölírni, tehát a fenti képlet úgy módosul, 

hogy az 

 

kifejezésről (mint x polinomjáról) követeljük meg, hogy „kis” x-ekre az x-hez képest „nagyon kicsi” 

legyen, azaz hogy ne legyen benne se konstans tag, se x-es tag, vagyis osztható legyen x2-tel. Innen 

ismét kiszámítható az f'(b)=c értéke. Ez már tisztán algebrai átfogalmazás, hiszen nincsen benne szó 

közelítésről, kicsi és nagy számokról, hanem csak polinomok oszthatóságáról, és így elmondható 

általános gyűrű fölött is. Az érdeklődő Olvasó Fried Ervin idézett könyvében elolvashatja, hogy ez az 

átfogalmazott definíció hogyan vezet el a deriválás tulajdonságainak elegáns bizonyításához. 

3.6.3. Állítás.  Legyen R szokásos gyűrű, és tegyük föl, hogy b∈  R az f∈  R[x] polinomnak legalább k-szoros 

gyöke (ahol k≥ 1 egész szám). Ekkor b az f deriváltjának legalább k-1-szeres gyöke. 

Bizonyítás. Ez a már bemutatott számolás könnyű általánosítása. Mivel b legalább k-szoros gyök, f fölírható 

f(x)=(x-b)kq(x) alakban, ahol q∈  R[x]. Deriválva 

 

A láncszabály szerint (x-b)k deriváltja k(x-b)k-1 (hiszen a belső x-b polinom deriváltja 1). Ezért (x-b)k-1 tényleg 

osztója f deriváltjának. □ 

A számolást folytatva 

 

Tegyük föl, hogy b pontosan k-szoros gyöke f-nek, azaz q(b)≠ 0. A szögletes zárójelben lévő polinomba x=b-t 

helyettesítve a második tag eltűnik (azaz nullává válik), és az eredmény kq(b) lesz. Azt gondolhatnánk, hogy k≠ 

0 esetén kq(b) sem lesz nulla, és így b pontosan k-1-szeres gyöke f'-nek. A valós számok teste fölött ez biztosan 

így is van. A következő példa azonban óvatosságra int. 

3.6.4. Kérdés.  Legyen f(x)=x3+x2 a ℤ 2 fölött. Hányszoros gyöke ennek a nulla? És a deriváltjának hányszoros 

gyöke a nulla? 

Válasz: mivel x3+x2=x2(x+1) és itt 0 már nem gyöke az x+1-nek, ezért a nulla pontosan kétszeres gyök. A 

polinom deriváltja 3x2+2x. Itt a 2 együtthatót úgy kell érteni, hogy az x2 eredeti együtthatóját, ami 1, kétszer 

összeadjuk önmagával. De a ℤ 2 testben 1+1=0. Ezért f deriváltja 3x2=x2 lesz. Ennek pedig a nulla szintén 

kétszeres gyöke! 

Megjegyzés 

Vessük ezt össze a 3.3.21. Gyakorlat megoldásában szereplő (x+1)2=x2+1 képlettel. Az (x+1)2 

kiszámításakor nem lép föl a 2 szám: az x-es tag együtthatója 1+2 1=0 lesz. Ugyanakkor valakinek 

eszébe juthat, hogy az (x+1)2 kiszámítására a 2.2.46. Gyakorlatban bizonyított binomiális tételt 

alkalmazza. Ekkor már a fent vizsgált jelenséggel szembesül, nevezetesen, hogy a ℤ 2[x] gyűrűben 

2x=x+x=0. 

A probléma oka tehát a következő: egy R nullosztómentes gyűrűben a kq(b) igenis lehet nulla akkor is, ha sem k, 

sem q(b) nem nulla, hiszen k nem gyűrűelem, hanem egész szám! Például ℤ 2-ben 2⋅  1=0, noha a 2=1+1 egész 

szám nem nulla, és az 1∈ℤ 2 sem nulla (de természetesen 1+2 1=0). Most már megfogalmazhatjuk azt a feltételt, 

ami biztosítja, hogy f'-nek a b pontosan k-1-szeres gyöke legyen. 

3.6.5. Tétel.  Legyen R szokásos gyűrű, és tegyük föl, hogy b∈  R az f∈  R[x] polinomnak pontosan k-szoros 

gyöke (k≥ 1 egész). Ekkor b az f deriváltjának legalább k-1-szeres gyöke. Ha az R minden r≠ 0 elemére igaz, 

hogy kr≠ 0, akkor b az f deriváltjának pontosan k-1-szeres gyöke.□ 
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A tételbeli feltétel teljesül, ha k=1 (és az R gyűrű tetszőleges). Ebben az esetben arról van szó, hogy b a 

deriváltnak nullaszoros gyöke, vagyis nem gyöke. Ha tehát egy elem egy polinomnak pontosan egyszeres gyöke, 

akkor a deriváltjának biztosan nem gyöke. A feltétel akkor is teljesül, ha R az egész, a racionális, a valós, vagy a 

komplex számok gyűrűje (és k tetszőleges). Erre a furcsa feltételre vissza fogunk térni később, amikor gyűrűk 

karakterisztikájáról lesz szó (5.8.3. Tétel). 

3.6.6. Következmény.  Legyen R szokásos gyűrű, és f∈  R[x]. Ekkor az f polinom többszörös gyökei pontosan 

az f és f' közös gyökei. 

Bizonyítás. Ha b∈  R legalább kétszeres gyöke f-nek, akkor gyöke f'-nek is, és így közös gyöke f-nek és f'-nek. 

Megfordítva, ha b közös gyöke f-nek és f'-nek, akkor f-nek legalább kétszeres gyöke, hiszen ha csak egyszeres 

gyöke lenne, akkor az előző állítás szerint f'-nek nullaszoros gyöke lenne. □ 

Ha tehát az az (f,f') kitüntetett közös osztó létezik, akkor (a 3.2.15. Állítás szerint) ennek gyökei pontosan f 

többszörös gyökei. Így például test fölött a többszörös gyököket kereshetjük úgy, hogy az euklideszi 

algoritmussal kiszámítjuk f és f' kitüntetett közös osztóját. Speciálisan ha (f,f') konstans, akkor f-nek nincs 

többszörös gyöke. Vizsgálhatjuk azt is, hogy van-e f-nek legalább háromszoros, négyszeres, stb. gyöke, ha a 

második, harmadik, stb. deriváltakat tekintjük (lásd a 3.6.12. Gyakorlatot és a 3.6.13. Feladatot). 

Gondolkodjunk!   

3.6.7. Gyakorlat.  Határozzuk meg az x6+x5+5x4+4x3+8x2+4x+4 polinom többszörös komplex gyökeit. 

3.6.8. Gyakorlat.  Miért igaz, hogy ℤ 2 fölött 3x2=x2? Miért nem mondhatjuk ugyanilyen alapon a következőt: 

„ℤ 2 fölött x2=x, hiszen ℤ 2 bármelyik elemét (akár 0-t, akár 1-et) helyettesítve az x2 és az x ugyanazt az értéket 

veszi föl”? 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlat azt is mutatja, hogy ℤ 2 fölött nincs értelme polinomfüggvény deriváltjáról beszélni. 

Hiszen mi is lenne az identikus leképezésnek a deriváltja? Ezt a polinomfüggvényt az x és az x2 

polinom is megvalósítja. Ezeknek a deriváltja 1, illetve 2x=0, és az ezekhez tartozó 

polinomfüggvények különbözők. Szóval akkor az identitás deriváltja konstans 1, vagy konstans 0 

legyen? 

3.6.9. Gyakorlat.  Adjunk meg egy olyan f polinomot egy alkalmas test fölött, melynek egy nyolcszoros gyöke 

f'-nek is (pontosan) nyolcszoros gyöke, továbbá egy olyan g polinomot is, melynek egy nyolcszoros gyöke g'-

nek (pontosan) tízszeres gyöke. 

3.6.10. Gyakorlat.  Legyen f egy ℂ  fölötti polinom, és tegyük föl, hogy f'-nek egy b∈ℂ  szám pontosan k-1-

szeres gyöke (ahol k≥ 1 egész). Igazoljuk, hogy ha b gyöke f-nek, akkor pontosan k-szoros gyöke. Szükséges-e a 

dőlt betűs feltétel? Igaz-e az állítás tetszőleges test fölött? 

3.6.11. Feladat.  Mely f∈ℂ [x] polinomok oszthatók a deriváltjukkal? 

3.6.12. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy f polinom legalább k-szoros gyökei az f-nek és a k-1-edik 

deriváltjának közös gyökei. Igaz-e az állítás megfordítása? 

3.6.13. Feladat.  Legyen 0≠ f∈ℚ[x] és k≥ 1 egész. Jelölje gk(x) azoknak az x-b gyöktényezőknek a szorzatát, 

melyekre b∈ℂ  az f-nek pontosan k-szoros gyöke. Mutassuk meg, hogy gk is racionális együtthatós. 

3.6.14. Gyakorlat.  Igazoljuk tetszőleges test fölött, hogy ha egy f polinomnak van többszörös tényezője (azaz 

g2 alakú osztója, ahol g nem konstans polinom), akkor (f,f')≠ 1. Mely p prímekre igaz, hogy xn-1-nek van 

többszörös tényezője ℤ p fölött? 

3.6.15. Feladat.  Lehet-e egy ℚ, illetve ℤ 2 fölött irreducibilis polinomnak többszörös gyöke egy nagyobb 

testben? Igaz-e ℚ, illetve ℤ 2 fölött a 3.6.14. Gyakorlat első állításának megfordítása? 

Megjegyzés 
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Az előző feladat állítása nem minden test fölött igaz, egy ellenpélda szerepel a 6.4.23. Feladatban. Ez 

az ellenpélda azt is mutatja, hogy a 3.6.14. Gyakorlat állítása sem fordítható meg minden test fölött: 

van olyan f polinom, amelyre (f,f')≠ 1 (sőt f'=0), de f-nek nincs többszörös tényezője az adott testben. 

3.6.16. Gyakorlat.  Legyen f(x)=c(x-b1)... (x-bn), ahol c≠ 0, b1,...,bn egy T test elemei. Mutassuk meg, hogy 

 

és hogy f'(bi)= c(bi-b1)...(bi-bi-1) (bi-bi+1)...(bi-bn). 

3.6.17. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha f∈ℂ [x] legalább másodfokú polinom, akkor van olyan c∈ℂ , melyre 

f(x)+c-nek van többszörös komplex gyöke. 

3.6.18. Feladat.  Igazoljuk, hogy egy n-edfokú, komplex együtthatós polinom legfeljebb n-1 kivételes értéktől 

eltekintve az értékkészletének minden elemét n különböző helyen veszi fel. 

7. A rezultáns és a diszkrimináns 

Noha hasznos ismereteket tartalmaz, ez a szakasz kitérő azon az úton, amit ebben a könyvben be szeretnénk 

járni, nevezetesen, hogy eljussunk az absztrakt algebrai fogalmak mély megértéséhez. Az Olvasónak azt 

javasoljuk, hogy ismételje át a determinánsok alaptulajdonságait, például Freud Róbert [2] könyve, és a 

függelékben található lineáris algebrai összefoglaló alapján. 

A 3.2.15. Állítás szerint az f és g polinomok közös gyökeit úgy kereshetjük meg, hogy meghatározzuk a 

kitüntetett közös osztójukat. Képzeljük el azonban, hogy f és g együtthatói egy t paramétertől függenek, és azt 

szeretnénk tudni, hogy milyen t értékek azok, amelyekre f-nek és g-nek van közös gyöke. Az euklideszi 

algoritmust ezzel az általános paraméterrel végigszámolni reménytelennek tűnik. Jó lenne, ha föl tudnánk írni a 

végeredményt zárt alakban, vagyis egy képletet f és g együtthatói segítségével, amely akkor nulla, ha f-nek és g-

nek van közös gyöke. Ez lesz az f és grezultánsa, ami arra is alkalmas, hogy többismeretlenes 

egyenletrendszereket egyismeretlenesre vezessünk vissza. 

3.7.1. Definíció.  Legyen T test, és f,g∈  T[x], mégpedig 

 

Az f és grezultánsa az az R(f,g)-vel jelölt (m+n)× (m+n)-es determináns, amit a következőképpen készítünk el. 

Az első sorba az an,an-1,..., a0 együtthatókat írjuk, majd csupa nullákat. A második sor első eleme nulla, ezután 

jönnek sorban an,an-1,..., a0, majd ismét csupa nulla. A harmadik sor elején már két nulla van. Ezt a lépcsőt 

összesen m soron át folytatjuk, ekkor az m-edik sorban a0 lesz a legutolsó elem. Ezután ugyanezt az eljárást a 

maradék n sorban elvégezzük a bm,bm-1,...,b0 együtthatókkal is. 

Példaként lássuk ezt a determinánst, amikor n=4 és m=3: 

 

Annak magyarázata, hogy hogyan jut eszünkbe pont ezt a determinánst fölírni, megtalálható Fried Ervin [19] 

könyvében (II. rész, 9.3. fejezet). 

Fontos megjegyeznünk, hogy a rezultáns definíciójában megengedtük azt az esetet is, hogy an (vagy bm) nulla 

legyen. A rezultáns tehát nemcsak az f és g polinomoktól függ, hanem az n és m számoktól is, azaz attól, hogy 

hány nulla együtthatót írunk ki a polinom „tetejére”. Emiatt a rezultáns an=bm=0 esetén is nulla lesz, nemcsak 

akkor, amikor a két polinomnak van közös gyöke. Az Olvasó joggal kérdezheti: mi értelme van annak, hogy 

„felesleges” nulla együtthatókat írjunk a determinánsba? 
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A válasz a következő: elképzelhető, hogy az an és bm együtthatókról nem tudjuk, hogy nullával egyenlőek-e! Ha 

mondjuk an egy t paramétertől függő kifejezés, akkor kényelmetlen (sőt néha kivitelezhetetlen) lenne előbb 

megvizsgálni, hogy mely t értékekre lesz ez nulla, és attól függően más és más rezultánst fölírni. Sokkal 

egyszerűbb ezt a determinánst csak egyszer kiszámítani. Erre a jelenségre példát fogunk mutatni, amikor a 

rezultánst egy egyenletrendszer megoldására alkalmazzuk. 

A rezultáns fő tulajdonságát a 3.7.3. Tételben mondjuk ki. A több lehetséges bizonyítás közül azt mutatjuk be, 

amely nagyon tanulságos absztrakt algebrai szempontból is. 

3.7.2. Állítás.  Legyenek f(x)=anxn+...+a0 és g(x)=bmxm+...+b0 a T test fölötti polinomok. Tegyük föl, hogy an≠ 0 

(azaz f≠ 0 és foka n), továbbá, hogy f gyöktényezőkre bomlik T fölött, és gyökei α1,...,αn∈  T (mindegyiket 

annyiszor felsorolva, amennyi a multiplicitása). Ekkor 

 

Mint láttuk, a rezultáns fölírásakor nemcsak az f és g polinomokat, hanem az n és m számokat is meg kell adni. 

A fenti állítást úgy értjük, hogy a rezultánsban szereplő n és m ugyanaz, mint az állításban szereplő n és m. Az 

állítás tehát nem marad igaz, ha az f polinom „tetejére” nulla együtthatókat írunk (és ennek megfelelően 

növeljük a determinánst). Ugyanezt a g-vel azonban büntetlenül megtehetjük, vagyis bm=0 is megengedett. 

Bizonyítás. A feltétel szerint 

 

A számolást célszerű úgy elvégezni (a bizonyítás során meglátjuk majd, miért), hogy az αi, bj, an konkrét T-beli 

elemek helyett határozatlanokkal számolunk. Ezért tekintsük az R=T[u,v0,...,vm, x1,..., xn, y1, ..., ym] 

polinomgyűrűt, és R[x]-ben az 

 

valamint a 

 

polinomokat. Ha belátjuk, hogy R(F,G)=um G(x1)... G(xn), akkor innen az xi↦ αi, vj↦ bj, u↦ an helyettesítéssel az 

állítást kapjuk. Az y1,..., ym a számolás során használt segédváltozók lesznek. 

Az R(F,G) rezultáns definíciójában szerepelő determinánst szorozzuk meg jobbról a V(y1,...,ym, x1,..., xn) 

Vandermonde-determinánssal (lásd D.5.3). A fenti n=4 és m=3 esetben tehát a következő determinánsról van 

szó: 

 

A determinánsok szorzástételét (D.5.1. Tétel) alkalmazzuk, és ezért számítsuk ki a két mátrix szorzatát. 

Eredményként egy olyan mátrixot kapunk, amely négy részmátrixból tehető össze. A bal felső sarokban egy m× 

m-es M mátrix áll, amelyben az i-edik sor j-edik eleme F(yj)yj
m-i. Mellette jobbra egy m× n-es részmátrix áll, 

melynek elemei F(xj)xj
m-i. Ezek az elemek nullával egyenlőek, hiszen F(xj)=0 az F definíciója miatt. A bal alsó 

sarokban egy n× m-es részmátrix áll, melynek elemei G(yj)yj
n-i. Végül a jobb alsó sarokban álló n× n-es N 

részmátrix elemei G(xj)xj
n-i. Az n=4 és m=3 esetben tehát a következő determinánst kapjuk: 
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Mivel a jobb felső sarokban álló részmátrix mindegyik eleme nulla, ez a determináns az M és N részmátrixok 

determinánsainak a szorzata lesz (lásd D.5.2). Az M részmátrix oszlopaiból F(yj)-t kiemelve a V(y1,...,ym) 

Vandermonde-determináns marad. Hasonlóan N oszlopaiból G(xj)-t kiemelve V(x1,...,xn) marad. Mindezt 

összevetve 

 

Itt F(yi)=u(yi-x1)... (yi-xn). A Vandermonde-determinánsok kifejtését beírva, és az yi-xj, xi-xj, yi-yj nem nulla 

polinomokkal egyszerűsítve pontosan a bizonyítandó összefüggést kapjuk. Ez az egyszerűsítés megengedett, 

mert az R nullosztómentes (hiszen test fölötti polinomgyűrű). □ 

Most már világos, hogy miért kellett az αi helyett határozatlanokkal számolni. Az ugyanis véletlenül megeshet, 

hogy f-nek van többszörös gyöke, és akkor αi-αj nulla is lehet, amivel a fenti bizonyításban nem tudnánk 

egyszerűsíteni. A megfelelő xi-xj polinom azonban nem a nulla polinom. A vele való egyszerűsítés ezért 

megengedett, és két egyenlő polinomot kapunk az egyszerűsítés után is. Ide helyettesítünk azután az xi helyébe 

αi-t. (Érdemes elolvasni a 2.5.15. Feladat (4)-es pontjának megoldását követő megjegyzéseket is.) 

Megjegyzés 

Ha az Olvasó végignézi az iménti bizonyítást, akkor arra a látszólagos következtetésre juthat, hogy a 

bizonyításban az an≠ 0 feltételt sehol sem használtuk föl. Ez nincs így, a feltételt még a legelején, ott 

használtuk ki, hogy f-et f(x)=an(x-α1)... (x-αn) alakban írtuk föl. 

Ha an=0, akkor f-nek kevesebb, mint n gyöke van. Ha ezeket α1,...,αk jelöli, akkor a módosított 

R(f,g)=an
m g(α1)... g(αk) képlet sem marad érvényben. Valóban, legyen f(x)=0x2+x-1 és g(x)=x+1. E két 

polinom rezultánsa nem nulla. Ugyanakkor f egyetlen gyöke az α1=1, továbbá n=2, m=1, an=0, és a 

01g(1) képlet nullát ad eredményül. 

3.7.3. Tétel.  Legyenek f(x)=anxn+... +a0, valamint g(x)=bmxm+... +b0 egy T test fölötti polinomok, melyek T 

fölött gyöktényezőkre bomlanak. 

1. Ha f(x)=an(x-α1)... (x-αn) és g(x)=bm(x-β1)... (x-βn), ahol αi, βj a T test elemei, és an és bm egyike sem nulla, 

akkor 

 

2. Az R(f,g) akkor és csak akkor nulla, ha vagy an=bm=0, vagy a két polinomnak van közös gyöke T-ben. 

Bizonyítás. Az (1) állítás első egyenlőségét már beláttuk az előző állításban. A második egyenlőség ebből 

azonnal látszik, ha g gyöktényezős alakjába behelyettesítünk. Ha mindegyik αi-βj szorzatot megfordítjuk, akkor 

összesen mn-szer váltottunk előjelet. Az f gyöktényezős alakjából tehát a harmadik egyenlőséget is megkapjuk. 

Innen az utolsó egyenlőség ismét az előző állításból következik, f és g szerepének megcserélésével. 

Bizonyítsuk be most a (2) állítást. Három esetet különböztetünk meg. 

Ha an=bm=0, akkor a rezultáns definíciójában a determináns első oszlopa nulla, és így a rezultáns is nulla. 

Ilyenkor tehát (2) igaz. 
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Ha an≠ 0, akkor alkalmazhatjuk a 3.7.2. Állítást, ami szerint 

 

Mivel an≠ 0, az R(f,g) pontosan akkor lesz nulla, ha valamelyik αi gyöke g-nek, tehát ha van közös gyök. Vagyis 

(2) ismét igaz. 

Végül tegyük föl, hogy bm≠ 0. Az f és g szerepének fölcserélésével kapjuk, hogy R(g,f) akkor és csak akkor 

nulla, ha a két polinomnak van közös gyöke. Vegyük észre azonban, hogy az R(f,g)=(-1)nmR(g,f) egyenlőség 

közvetlenül is világos, hiszen a determináns két sor cseréjekor előjelet vált. Ezért R(f,g) és R(g,f) ugyanakkor 

lesz nulla, és így (2) most is teljesül. □ 

A most bizonyított tétel akkor izgalmas, ha az f és g polinomoknak nem ismerjük a gyökeit. De mi a helyzet 

akkor, ha például racionális együtthatós polinomokról van szó, amelyeknek nincsen racionális gyöke? Mit mond 

róluk az, hogy a rezultánsuk nulla? Ebben az esetben a tételt a komplex számtestben érdemes alkalmazni (mert 

ott minden polinom gyöktényezős alakra bomlik), és azt kapjuk, hogy a két polinomnak van közös komplex 

gyöke. Nemcsak a ℚ, hanem minden test részteste egy algebrailag zárt testnek (amelyben már minden nem 

konstans polinomnak van gyöke, lásd 6.4.6. Tétel). Ha a tételt erre a bővebb testre alkalmazzuk, akkor az alábbi 

következményt kapjuk. 

3.7.4. Következmény.  A T test fölötti anxn+...+a0 és bmxm+...+b0 polinomok rezultánsa akkor és csak akkor 

nulla, ha vagy an=bm=0, vagy a két polinomnak van közös gyöke egy alkalmas T-nél bővebb testben (aminek 

tehát T részteste). 

A rezultánsnak több alkalmazása is van. A szakasz végén megmutatjuk, hogyan lehet egyenletrendszereket 

megoldani a segítségével. Hasznos a rezultáns akkor is, ha egy polinom többszörös gyökeit akarjuk vizsgálni. 

Tudjuk, hogy egy f polinom többszörös gyökei az f-nek és a deriváltjának a közös gyökei, és így az R(f,f') 

rezultáns akkor lesz nulla, ha a polinomnak van többszörös gyöke. Látni fogjuk azonban, hogy a következő 

eredmény akkor is hasznos információt nyújt a gyökökről, ha mindegyik csak egyszeres, például segít 

megállapítani egy valós együtthatós polinom valós gyökeinek a számát. 

3.7.5. Tétel.  Legyen f(x)=c(x-α1)... (x-αn), ahol c,α1,...,αn egy T test elemei, és c≠ 0 az f főegyütthatója. Ekkor 

 

Bizonyítás. A 3.7.2. Állítás miatt R(f,f')=cn-1 f'(α1)... f'(αn). De 

 

a 3.6.16. Gyakorlat szerint. Ezt az előző képletbe behelyettesítve, és az αi-αj különbségek közül azokat 

megfordítva, ahol i>j, az állítást kapjuk. □ 

3.7.6. Definíció.  Legyen T test, és az f∈  T[x] nem nulla polinom főegyütthatóját jelölje c. Ekkor a 

 

kifejezést az fdiszkriminánsának nevezzük. 

Ha tehát f gyöktényezős alakja f(x)=c(x-α1)... (x-αn) (akár egy bővebb testben), akkor diszkriminánsa a fenti tétel 

szerint 

 

3.7.7. Következmény.  Ha T test, akkor egy T fölötti polinom diszkriminánsa akkor és csak akkor nulla, ha a 

polinomnak van többszörös gyöke egy alkalmas T-nél bővebb testben. 

Megjegyzés 
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Az R(f,f') rezultánsnak miért a (-1)n(n-1)/2/c-szeresét választottuk f diszkriminánsának? A szakirodalom 

sem egységes ebben a tekintetben, a fenti választás mellett azonban több komoly érv szól. Egyrészt (az 

alábbi 3.7.9. Gyakorlat szerint) a másodfokú egyenlet esetében így vissza fogjuk kapni a 

megoldóképletbeli gyökjel alatti kifejezést, vagyis a diszkrimináns fogalma megegyezik a 

középiskolában megszokott szóhasználattal. Egy másik ok az, hogy a fenti szorzatformula szerint a 

diszkrimináns teljes négyzet (és így valós c és αi esetén mindig nemnegatív), ennek jelentőségét az 

alább bizonyítandó állítás mutatja. 

3.7.8. Állítás.  Ha f valós együtthatós nem nulla polinom, akkor a diszkriminánsa akkor és csak akkor pozitív, 

ha minden komplex gyöke egyszeres, és a nem valós komplex gyökeinek száma néggyel osztható. 

Bizonyítás. Feltehető, hogy f gyökei egyszeresek, különben a diszkriminánsa nulla, és az állítás igaz. Legyenek f 

valós gyökei β1,...,βn, a nem valósak pedig  (tehát f foka n+2m). Kiszámítjuk a 

diszkrimináns előjelét a fenti szorzatképlet alapján. Nyilván c2(n+2m)-2>0 és i≠ j esetén (βi-βj)2>0. A βk-γℓ 

konjugáltja , ezért e két szám szorzata valós, a szorzat négyzete pedig pozitív. Vagyis 

. Hasonlóképpen párosítható i≠ j esetén γi-γj a -vel és  a -

vel, tehát ezek együtt szintén pozitív számmal járulnak hozzá a diszkriminánshoz. Végül  tisztán 

képzetes, ezért a négyzete negatív valós szám. Ezzel bármely két gyök különbségét számba vettük, és így a 

diszkrimináns előjele (-1)m, ami akkor és csak akkor pozitív, ha a konjugált nem valós gyökpárok m száma 

páros. □ 

3.7.9. Gyakorlat.  Legyenek f(x)=ax2+bx+c gyökei α1 és α2. Mutassuk meg, hogy f diszkriminánsa a2(α1-

α2)2=b2-4ac, vagyis a megoldóképletben a négyzetgyök alatt álló kifejezés. A 3.7.8. Állítás alapján igazoljuk, 

hogy egy f∈ℝ[x] polinomnak pontosan akkor valósak a gyökei, ha a diszkriminánsa nemnegatív. 

3.7.10. Gyakorlat.  Legyen f(x)=x3+px+q. Mutassuk meg, hogy f diszkriminánsa -27q2-4p3, vagyis a Cardano-

képletben a négyzetgyök alatt álló D kifejezés -108-szorosa. 

3.7.11. Példa.  Oldjuk meg az alábbi egyenletrendszert a rezultáns segítségével. 

 

A megoldás során mindkét egyenlet bal oldalát x polinomjának képzeljük, és fölírjuk a rezultánsukat. Az 

eredmény a következő lesz: 

 

A rezultáns pontosan akkor nulla, ha vagy mindkét főegyüttható nulla, vagy a két polinomnak van közös gyöke. 

A két főegyüttható y, illetve y2. Mindkettő akkor és csak akkor nulla, ha y=0. Az első egyenletből világos, hogy 

erre az y-ra nincs megoldása az egyenletrendszernek, így feltehetjük, hogy y≠ 0. Ebben az esetben az r(y) 

polinom gyökei azok az y értékek, amelyekre az egyenletrendszer két egyenletének van (az x változóban) közös 

megoldása. 

Az y2 kiemelése után a racionális gyökteszttel megállapíthatjuk, hogy r(y) racionális gyökei 1 és -2. A 

gyöktényezők kiemelése után y4-y3-y2+4y-2 marad, ami kis ügyeskedéssel két másodfokú polinom szorzatára 

bontható: 

 

Ha például y=1, akkor az egyenletrendszer első egyenlete x2-1=0, a második x2+x-2=0 lesz. Ezek közös gyöke 

csak az x=1. Ugyanígy kapjuk az r(y) többi gyökéhez is a megfelelő x értékeket. Végeredményben az 

egyenletrendszer összes megoldása a következő hat (x,y) pár lesz: 
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A rezultáns tehát alkalmas arra, hogy két egyenletből egy olyan harmadikat csináljon, amelyben már eggyel 

kevesebb az ismeretlen. Ha kettőnél több ismeretlen vagy egyenlet van, akkor a módszert többször egymás után 

kell alkalmazni. 

Megjegyzés 

A 3.7.11. Példa, illetve az alábbi 3.7.12. Gyakorlat egyenletrendszereit ügyeskedéssel (kivonogatással, 

szorzattá alakítással) rezultáns nélkül is meg lehet oldani. Ezek azért szerepelnek, hogy megérthessük a 

rezultáns használata során fellépő jelenségeket. csapdákat, végignézendő eseteket. Ha „igazi” (elemi 

trükkökkel nem megoldható) példákat választottunk volna, akkor a rezultánsok kiszámítása, a kapott 

egyismeretlenes egyenlet megoldása is reménytelen lenne, és így a példák nem mondanának semmit az 

Olvasó számára. Gondoljunk arra is, hogy egy számítógépnek az egyszerű ötletek felismerését is 

sokkal nehezebb megtanítani, mint egy bonyolult, de algoritmikus számolást elvégeztetni vele. 

Gondolkodjunk!   

3.7.12. Gyakorlat.  A rezultáns módszerével vezessük vissza az alábbi egyenletrendszereket egyismeretlenes 

egyenletre, és oldjuk is meg őket ℂ  fölött. A számításokhoz a Maple program resultant és factor parancsait 

használjuk. 

 

8. A harmad- és negyedfokú egyenlet 

A harmadfokú egyenlet megoldási ötletéről és a Cardano-képletről már volt szó a komplex számok bevezetése 

kapcsán, de számos kérdés nyitva maradt. Azóta felépítettük azokat az eszközöket, amelyekkel a témát 

lezárhatjuk (de a 10. szakaszban, mélyebb eszközök birtokában, még egyszer visszatérünk rá). A tárgyalás az 

előző szakaszhoz hasonlóan kissé vázlatos lesz, és csak arra az esetre szorítkozunk, amikor az egyenlet 

együtthatói komplex számok. Először röviden átismételjük, hogy meddig is jutottunk el az 2. szakaszban. 

Az általános harmadfokú egyenlet megoldásának kérdését visszavezettük arra az esetre, amikor az egyenlet 

 

alakú. Megmutattuk, hogy ha u és v olyan számok, melyekre uv=-p/3 és u3+v3=-q, akkor az u+v szám biztosan 

megoldása az egyenletnek. Ezt az egyenletrendszert úgy próbáltuk megoldani, hogy az első egyenletet köbre 

emeltük. Ekkor az s=u3 és t=v3 értékekre 

 

adódott. Ezekre az s és t számokra tehát s+t=-q és st=(-p/3)3 teljesül. Innen u-t és v-t köbgyökvonással akartuk 

meghatározni, és eredményül a Cardano-képletet kaptuk: 
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Ezzel a képlettel több probléma is van. Nem mutattuk meg, hogy az egyenlet mindegyik megoldása megkapható 

ebből a képletből, és azt sem, hogy a képlet által adott szám megoldása az egyenletnek. Ennél súlyosabb 

probléma, hogy a képlet nem is egyértelmű, hiszen tudjuk, hogy egy nem nulla komplex számnak három 

különböző köbgyöke van. A képletet tehát elvileg 3⋅  3=9-féle módon értékelhetjük ki. 

Megjegyzés 

Annyit tisztáztunk az 1.2.4 és az 1.2.10 gyakorlatok megoldása során, hogy a képletben (vagyis az s és 

t kifejezésekben) szereplő két négyzetgyököt úgy kell választani, hogy egymás ellentettjei legyenek. 

(Vigyázzunk, komplex számok esetén egy számnak két egyenrangú négyzetgyöke van, nincs közöttük 

kitüntetett, nem mondhatunk olyat, mint valósban, hogy a négyzetgyök mindig a nemnegatív értéket 

jelöli, lásd az 1.2.11. Gyakorlat megoldását). Ha ezt a két négyzetgyököt a képletben megcseréljük, 

akkor u és v kicserélődik, de u+v nem változik meg. 

3.8.1. Tétel.  Ha a Cardano-képletben szereplő u és v köbgyököket úgy választjuk, hogy szorzatuk -p/3 legyen, 

akkor a képlet az egyenlet megoldását szolgáltatja, és az egyenlet mindegyik megoldása megkapható ezen a 

módon. A két köbgyöknek választható olyan u és v értéke, hogy uv=-p/3 és az egyenlet három gyöke u+v, ε 

u+ε2v, ε2 u+ε v, ahol ε primitív harmadik egységgyök E három szám között minden gyök annyiszor szerepel, 

amennyi a multiplicitása. 

Bizonyítás. Bárhogy is választjuk az u és v köbgyököket, u3+v3=s+t=-q és u3v3=st=(-p/3)3 teljesülni fog. Ha 

uv=-p/3 is teljesül, akkor az 2. szakaszban látottak szerint x=u+v tényleg megoldása az egyenletnek. Meg kell 

még mutatnunk, hogy az egyenlet mindegyik megoldása megkapható a képletből. Egyúttal gyakorlati útmutatót 

is adunk a képlet használatára. 

Válasszuk külön azt az esetet, amikor p=0. Ebben az esetben az egyenlet az x3+q=0 alakot ölti, megoldásai 

tehát a -q szám köbgyökei, és ezért nem érdemes a képletet használni. Meg kell azonban mutatnunk, hogy a 

képlet ebben az esetben is kiadja az egyenlet megoldásait. Amikor behelyettesítünk, akkor a (-q/2)2 számból kell 

négyzetgyököt vonni, ennek értékei -q/2 és q/2. Ha az s kifejezésben választjuk a -q/2, a t kifejezésben pedig a 

q/2 értéket, akkor s=u3=-q és t=v3=0 adódik. Így v=0, és u a -q szám valamelyik köbgyöke. Ezek szorzata 

tényleg p/3=0. Az egyenlet gyökei u, ε u és ε2 u, azaz a képlet tényleg kiadja (u=q=0 esetén is) az egyenlet 

megoldásait. 

Tegyük most föl, hogy p≠ 0. Megmutatjuk, hogy u-nak szabad az s kifejezés bármelyik köbgyökét választani, a 

v=-p/3u választás a t kifejezés egyik köbgyökét fogja eredményezni (és így az egyenletnek az egyik megoldását 

kapjuk). Tudjuk, hogy st=(-p/3)3 (speciálisan s, és így u sem nulla). Ha tehát u3=s, akkor innen 

 

Tehát tényleg választhatjuk u-nak az s szám bármelyik köbgyökét. 

Ekkor az s három köbgyöke u1=u, u2=ε u, u3=ε2 u. A vi=-p/3ui is kiadja a t három köbgyökét (hiszen három 

különböző számról van szó). Legyen v=v1, ekkor nyilván v2=ε2 v és v3=ε v. Azt kell megmutatni, hogy ui+vi az 

egyenlet összes megoldása, azaz hogy 

 

Ebből az is adódik, hogy ha az f polinomnak vannak többszörös gyökei, akkor az u+v, ε u+ε2v, ε2 u+ε v számok 

között minden gyök annyiszor szerepel, amennyi a multiplicitása. A beszorzás helyett rövidebb utat választunk. 

Legyen αi=ui+vi, tudjuk, hogy ezek gyökei f-nek. Tegyük föl, hogy az αi számok között van két különböző, 

mondjuk α1≠α2. Az f polinomban nem szerepel x2-es tag, ezért gyökeinek összege nulla, és így harmadik gyöke 

csak -α1-α2 lehet. Azt kell tehát belátni, hogy -α1-α2=α3. De ez igaz, mert egy komplex szám három köbgyökének 

az összege nulla, és így u1+u2+u3=0, v1+v2+v3=0, vagyis α1+α2+α3=0. Ebben az esetben tehát készen vagyunk. 

Ha az αi számok mindhárman egyenlők, akkor, mivel összegük nulla, mindegyik nulla kell, hogy legyen. Így 

ui=-vi=p/3ui, azaz ui
2=p/3. Ez lehetetlen, mert a p/3-nak csak két négyzetgyöke lehet, az u1, u2, u3 pedig (a most 

vizsgált p≠ 0 esetben) páronként különböző. Ez az ellentmondás bizonyítja az állítást. (Az Olvasó 

meggondolhatja, hogy a három αi valójában csak a p=q=0 esetben lehet egyenlő.) □ 
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3.8.2. Tétel.  A komplex együtthatós f(x)=x3+px+q polinomnak akkor és csak akkor van többszörös komplex 

gyöke, ha a Cardano-képletben a négyzetgyökjel alatt álló 

 

kifejezés nulla. Ha a p és q együtthatók valósak, akkor D≤ 0 esetén mindegyik gyök valós, D>0 esetén pedig 

egy valós gyök van, a másik két komplex gyök pedig egymás konjugáltja. 

Bizonyítás. A 3.7.10. Gyakorlatból látjuk, hogy az f diszkriminánsa -108D. Ez akkor és csak akkor nulla, ha 

D=0, ami az első állítást bizonyítja (hiszen a diszkrimináns pontosan akkor tűnik el, ha van többszörös gyök). 

Tegyük föl, hogy p és q valós. Ha a polinomnak van nem valós gyöke, akkor ennek konjugáltja is gyök, a 

harmadik gyök pedig valós, ebben az esetben tehát három különböző gyök van. A nem valós gyökök száma 2, 

ami nem osztható néggyel, tehát a 3.7.8. Állítás szerint ilyenkor f diszkriminánsa, azaz -108D negatív, tehát 

D>0. A másik lehetőség az, ha három valós gyök van. Ha van többszörös gyök, akkor D=0. Ha nincs, akkor D≠ 

0, és alkalmazhatjuk a 3.7.8. Állítást. A nem valós gyökök száma nulla, ami néggyel osztható szám, és így f 

diszkriminánsa, azaz -108D pozitív, vagyis D<0. □ 

3.8.3. Gyakorlat.  Adjunk az előző tételre olyan elemi bizonyítást, amely sem a diszkriminánsok általános 

elméletét, sem a derivált fogalmát nem használja. 

Ez az eredmény megerősíti azt az anomáliát, amit konkrét példákon már megismertünk az 2. szakaszban. Ha 

D>0, akkor az egyetlen valós gyököt csak valósban számolva megadja a Cardano-képlet. Ha azonban három 

valós gyök van, akkor a Cardano-képletben negatív számból kell négyzetgyököt vonni, tehát ha komplex 

számokat nem használhatunk, akkor a képlet az egyenlet egyik gyökét sem adja meg! A régiek, akik még nem 

ismerték a komplex számokat, ezt casus irreducibilisnek, megoldhatatlan esetnek nevezték. 

A helyzet valójában még rosszabb: nemcsak a Cardano-képlettel, hanem semmilyen más, a négy alapműveletet 

és valósban maradó akárhányadik gyökvonásokat tartalmazó, akármilyen bonyolult képlettel sem lehet 

általában kiszámítani a harmadfokú egyenlet gyökeit akkor, ha három valós gyök van. Ez a tétel a Galois-

elmélet eszközeivel bizonyítható (lásd 6.10.2. Tétel). Az általános ötöd- (és magasabb) fokú egyenletet már 

komplex gyökvonások segítségével sem lehet általában megoldani, ezekre már nem létezik olyan 

megoldóképlet, amely az együtthatókból kiindulva a négy alapműveletet és az akárhányadik gyökvonásokat 

használja. Erről a 9. szakaszban lesz szó. 

Megjegyzés 

Természetesen mérnöki számításokhoz már a harmadfokú egyenletet sem a megoldóképlettel érdemes 

megoldani, hanem közelítő módszerekkel. A közelítő módszerek azonban nem minden probléma 

megoldására alkalmasak. Ha például azt kell eldönteni, hogy van-e többszörös gyök, akkor a fenti 

elméletre, azaz a diszkrimináns vizsgálatára van szükség. 

Ám egy olyan elméleti problémát, hogy létezik-e megoldóképlet, nem a gyakorlati alkalmazások miatt 

érdemes vizsgálni. A matematikában általában nem lehet előre tudni, hogy mely eredmények 

bizonyulnak később fontosnak, mert az emberiség nem képes ilyen szinten előre látni. A gyökképletek 

vizsgálata elsősorban azért fontos, mert ez vezetett el az absztrakt algebra kifejlődéséhez (amely azután 

számos alkalmazásra talált a matematikán belül és kívül is). 

3.8.4. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy px2+qx+r∈ℂ [x] pontosan akkor négyzete egy ℂ [x]-beli polinomnak, ha q2-

4pr=0 (itt p=0 is megengedett, amikor q2-4pr=0 ekvivalens azzal, hogy q=0). Mi a helyzet ℚ fölött? 

3.8.5. Tétel.  A negyedfokú komplex együtthatós polinomok gyökeit megkaphatjuk az együtthatókból a négy 

alapművelet és a gyökvonás segítségével. 

Bizonyítás. A negyedfokú egyenletre is van megoldóképlet, de már annyira bonyolult, hogy nem érdemes 

fölírni. Megmutatjuk azt a módszert, amivel a képlet levezethető (ezt Ferrari fedezte föl). A diszkussziót a 

feladatokra és a 10. szakaszra hagyjuk. A főegyütthatóval leosztva az egyenlet a következő alakú lesz: 
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Az f-et két másodfokú polinom szorzatára fogjuk bontani, mert akkor már könnyű megkeresni a gyökeit. Ehhez 

egy harmadfokú egyenletet kell megoldanunk. A két másodfokú tényezőt K(x)+L(x) és K(x)-L(x) alakban 

keressük, az egyenletet tehát két négyzet különbségeként akarjuk fölírni. Legyen 

 

az x-es tag együtthatóját azért választjuk a/2-nek, hogy K2-ben az x3 együtthatója ugyanaz legyen, mint f-ben. 

Ekkor könnyű számolással adódik, hogy 

 

A zárójelben álló polinom akkor lesz egy L(x) polinom négyzete, ha a diszkriminánsa nulla (3.8.4. Gyakorlat), 

azaz ha 

 

Ezt az u-ban harmadfokú g polinomot az fharmadfokú rezolvensének nevezzük. A g(u)=0 megoldásával 

elvégezhetjük f szorzatra bontását. □ 

Az f polinomban az x=y-a/4 helyettesítéssel eltűnik a harmadfokú tag, vagyis feltehetjük, hogy a=0. Ekkor a 

harmadfokú rezolvens a 

 

alakot ölti. 

Megjegyzés 

Amikor az x=y-a/4 helyettesítést végrehajtjuk, akkor az f-ből nemcsak az x3 együtthatója tűnik el, 

hanem a többi együttható is megváltozik. A fenti képletben b, c, d már az új polinom együtthatóit jelöli. 

Ha ezeket az új együtthatókat új betűkkel jelölnénk, például b', c', d'-vel, akkor a képlet nehezebben 

lenne olvasható. A matematikai zsargonban a „feltehetjük” szó sokszor arra utal, hogy a jelölést 

megváltoztatjuk azért, hogy a képleteink egyszerűbbek maradjanak. 

Gondolkodjunk!   

3.8.6. Gyakorlat.  Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a komplex számok között. 

1. x3-6ix-i+8=0. 
2. x3+12x-16i=0. 
3. x3-21x+20=0. 
4. x4+x2+4x-3=0. 

3.8.7. Gyakorlat.  Keressük meg a f(x)=x4-10x2+1 polinom harmadfokú rezolvensének mindhárom gyökét 

(3.3.24. Feladat). Hogyan változik f felbontása két másodfokú szorzatára, ha a rezolvensnek más-más gyökét 

használjuk? 

3.8.8. Feladat.  Legyen 

 

ahol α1,α2,α3,α4∈ℂ . Igazoljuk a következő állításokat. 

1. Az f harmadfokú rezolvense g(x)=8(x-u1)(x-u2)(x-u3), ahol 
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2. Tegyük föl, hogy a 3.8.5. Tétel bizonyításában az u=u1 gyököt használjuk. Ekkor az f polinom 

másodfokúakra történő felbontásának tényezői (x-α1)(x-α2) és (x-α3)(x-α4) lesznek. 
3. 2u1-b+a2/4=(α1+α2-α3-α4)2/4. 
4. c-au1= (α1+α2-α3-α4) (α1α2-α3α4)/2. 
5. u1

2-d= (α1α2-α3α4)2/4. 
6. Ha α1+α2-α3-α4=0, akkor u1

2-d=(α1-α3)2(α2-α3)2/4. 

3.8.9. Feladat.  Egy negyedfokú polinomnak négy gyöke van, ezek háromféleképpen állíthatók párba, és így 

háromféle felbontása van két másodfokú szorzatára. Igazoljuk a 3.8.7. Gyakorlat általánosításaként, hogy ez a 

három párba állítás a harmadfokú rezolvens három gyökéből kapható, a negyedfokú egyenlet megoldásában leírt 

módszerrel. 

3.8.10. Feladat.  Legyen f(x)=x4+ax3+bx2+cx+d∈ℚ[x] és g az f harmadfokú rezolvense. Igazoljuk, hogy f 

pontosan akkor reducibilis ℚ fölött, ha az alábbi három eset valamelyike fennáll. 

1. Az f-nek van racionális gyöke. 
2. A g-nek van olyan u (racionális) gyöke, melyre 2u-b+a2/4 egy nem nulla racionális szám négyzete. 
3. Az u=b/2-a2/8 számra au=c teljesül, és u2-d egy racionális szám négyzete. 

Mutassuk meg, hogy a (2) és (3) azzal ekvivalens, hogy f felbomlik két másodfokú, racionális együtthatós 

polinom szorzatára. Igazoljuk azt is, hogy ha a=0, akkor a (3) feltétel így fogalmazható: c=0 és 

. 

3.8.11. Gyakorlat.  Legyen f(x)=x4+bx2+d∈ℚ[x]. Igazoljuk a következőket. 

4. Az f harmadfokú rezolvensének gyökei b/2 és . 

5. Az f pontosan akkor reducibilis ℚ fölött, ha a b2-4d, ,  számok valamelyike egy 

racionális szám négyzete. 

Az (5) ponthoz tartozó mindhárom esetben adjuk is meg f felbontását két másodfokú polinom szorzatára. 

3.8.12. Gyakorlat.  Az előző gyakorlat mely esetébe tartozik az x4-2, az x4+4, és a 3.8.7. Gyakorlatban vizsgált 

x4-10x2+1 polinom? 

3.8.13. Feladat.  Vezessük vissza negyedfokú egyenletre az x8+2x2+4x+2=0 egyenletet. 

9. A körosztási polinom 

Ebben a szakaszban speciális, konkrét polinomokról lesz szó: azokról, amelyeknek a gyökei pontosan az n-edik 

primitív egységgyökök. Ezek természetesen adódnak, amikor az xn-1 polinomot irreducibilisek szorzatára 

bontjuk ℤ  fölött. Föl fogjuk őket használni a geometriai szerkeszthetőség elméletében is. Az alábbiak elolvasása 

előtt érdemes átismételni a komplex egységgyökökről és a rendjeikről tanult állításokat. 

3.9.1. Definíció.  Ha n≥ 1 egész, akkor Φn jelöli az n-edik körosztási polinomot, vagyis azt a normált polinomot, 

melynek gyökei pontosan a primitív n-edik egységgyökök (mindegyik egyszeres). Képletben: 

 

ahol ξ1,...,ξθ(n) az összes primitív n-edik egységgyök, vagyis az összes olyan komplex szám, melynek rendje n. 

Látjuk, hogy Φn foka θ(n). A definíciót kis n számok esetén közvetlenül felhasználhatjuk a körosztási 

polinomok kiszámítására. Nyilván 

 

A negyedik egységgyökök (1, -1, i és -i) közül az i és a -i negyedrendű, azaz primitív, és ezért 
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3.9.2. Gyakorlat.  Mutassuk meg a megfelelő egységgyökök algebrai alakjának felhasználásával, hogy 

Φ3(x)=x2+x+1, Φ6(x)=x2-x+1, végül Φ12(x)=x4-x2+1. 

Ez a közvetlen módszer általában nem működik: nagyobb n-ekre már a  sin (2π/n) és  cos (2π/n) értékét is csak 

közelítőleg praktikus kiszámolni, a beszorzás pedig végképp elbonyolítja a dolgot. Pedig az eredmény szép: az 

összes eddig tárgyalt esetben egész együtthatós polinom jött ki, és látni fogjuk, hogy meglepő módon ez 

általában is így van. 

Hogyan határozhatnánk meg például a Φ3 polinomot? Ennek gyökei harmadik egységgyökök. A három 

harmadik egységgyök az x3-1 polinom három gyöke. Ezek közül az 1 nem jó, mert az nem primitív harmadik 

egységgyök, de a másik kettő igen. Ezért ez a másik két szám az (x3-1)/(x-1)=x2+x+1 polinomnak lesz gyöke. 

Azaz Φ3(x)=x2+x+1. 

3.9.3. Gyakorlat.  Általánosítsuk ezt a gondolatmenetet a 3 helyett tetszőleges prímszámra. 

3.1. ábra - A hatodik egységgyökök rendjei. 

 

Ha a hatodik körosztási polinomot akarjuk kiszámítani, akkor a hatodik egységgyököket kell áttekintenünk. 

Legyen η= cos 60° + i sin 60°. Ez primitív hatodik egységgyök, ezért a hatodik egységgyökök ennek a 

hatványai. A hatvány rendjére vonatkozó képletből látjuk, hogy o(η)=o(η5)=6 (ezek a hatodik primitív 

egységgyökök), o(η2)=o(η4)=3 (tehát η2 és η4 pont a két primitív harmadik egységgyök), o(η3)=2 (valójában η3=-

1), végül o(η6)=1 (és η6=1). A 3.1. ábrán feltüntettük a hatodik egységgyököket, a bekarikázott számok pedig a 

rendjeik. 

Mivel x6-1 gyökei pont a hat darab hatodik egységgyök, azt kapjuk, hogy 
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Csoportosítsuk a gyöktényezőket az egységgyökök rendjei szerint. 

 

Mivel a Φ1, Φ2 és Φ3 polinomokat már kiszámoltuk, osztással megkapjuk a keresett Φ6-ot is. A számolást 

lerövidíti, ha felhasználjuk a korábban már bebizonyított Φ1(x)Φ3(x)=x3-1 összefüggést: 

 

3.9.4. Gyakorlat.  Alkalmazzuk ezt a gondolatmenetet n=6 helyett n=12-re, és határozzuk meg a Φ12 polinomot 

ezzel a módszerrel is. 

Az elhangzott gondolatmenetet most már könnyű általánosítani. 

3.9.5. Lemma.  Ha n≥ 1, akkor . 

Bizonyítás. Legyen η= cos (2π/n) + i sin (2π/n). Ekkor η primitív n-edik egységgyök, és ezért hatványai az n-

edik egységgyököket adják meg. Ezek éppen az xn-1 gyökei, és mivel n különböző számról van szó, az xn-1 

gyöktényezős alakja 

 

Ismét a megfelelő egységgyökök rendjei szerint csoportosítjuk a gyöktényezőket. Jelölje fd a d rendű 

egységgyökökhöz tartozó gyöktényezők szorzatát. Így 

 

Elég belátni, hogy az itt fellépő d számok pontosan n osztói, és hogy ezekre fd=Φd. 

Ha egy d szám fellép, vagyis ha d=o(ηm) teljesül valamelyik m-re, akkor {(ηm)}n={(ηn)}m=1m=1 miatt n jó 

kitevője ηm-nek, és így d∣ n. Tehát a fellépő d számok tényleg csak n osztói lehetnek. Tegyük föl, hogy d∣  n. 

Ekkor Φd gyöktényezős felbontásában az összesd rendű komplex szám szerepel, fd felbontásában pedig az olyan 

d rendű komplex számok szerepelnek, amik egyben n-edik egységgyökök is (mindegyik egyszer). De ezek 

ugyanazok a számok: mindegyik d-edik egységgyök egyben n-edik egységgyök is. Hiszen ha egy ξ számra 

d=o(ξ)∣ n, akkor ξn=1, ezért ξ egy n-edik egységgyök. Beláttuk tehát, hogy fd=Φd. □ 

3.9.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy tetszőleges n≥ 1 egészre . 

3.9.7. Következmény.  Ha n≥ 1, akkor a Φn körosztási polinom egész együtthatós. 

Bizonyítás. Indirekt bizonyítunk, tegyük föl, hogy az állítás nem igaz, és legyen n a legkisebb olyan pozitív 

egész, melyre Φn nem egész együtthatós. Az előbbi lemma miatt 

 

Az n minimalitása miatt a nevezőben csupa egész együtthatós polinom van, amik normáltak is. Ezért a nevező 

maga is normált, és egész együtthatós. A nevező osztója a számlálónak ℂ  fölött (a hányados Φn). Így a 3.2.20. 

Gyakorlat miatt a nevező osztója a számlálónak ℤ [x]-ben is, azaz Φn mégis egész együtthatós. Ez az 

ellentmondás bizonyítja az állítást. □ 

Megjegyzés 

Ebben a bizonyításban a teljes indukciónak azt a formáját használtuk, ami már a 3.2.1. Tétel 

bizonyításában is előjött. Feltettük, hogy az állítás minden n-nél kisebb értékre igaz, és beláttuk ebből, 
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hogy n-re is igaz. Ilyenkor az indukciónak nincs „kezdő esete”. Például az n=1-et nem kell külön 

megnézni: a fenti gondolatmenetnek ekkor is működnie kell. Ha n=1, akkor az, hogy minden n-nél 

kisebb értékre tudjuk az állítást, üres feltétel. A fenti képlet most így néz ki: 

 

A nevező üres szorzat (ilyennel már találkoztunk a 2.2.42. Gyakorlatban), értéke tehát 1, és így a 

Φ1(x)=x-1 összefüggést kapjuk, ami persze bizonyítja, hogy Φ1 egész együtthatós. 

A tanulság az, hogy miképpen egy programozónak figyelnie kell arra, hogy a programja akkor is jól 

működjön, ha mondjuk egy ciklus nullaszor fut le, minden bizonyításban figyeljünk oda az „extrém” 

esetekre is, például arra, amikor egy halmaz, összeg, vagy szorzat üres, vagy valami nullával egyenlő, 

mert a bizonyításnak ilyenkor is működnie kell. 

Mint a Φ6 példáján láttuk, az iménti bizonyítás egyben módot ad arra, hogy a körosztási polinomokat rekurzívan 

kiszámítsuk. A szakasz végén levő gyakorlatokban erre több példát is láthatunk. A 3.9.11. Gyakorlat, valamint a 

3.9.15 és a 3.9.12. Feladatok lehetővé teszik, hogy az n-edik körosztási polinom kiszámítását visszavezessük 

arra az esetre, amikor az n páratlan, összetett, négyzetmentes szám (vagyis minden prímosztója az első kitevőn 

szerepel). 

Megjegyzés 

A Maple program segítségével tetszőleges n esetén kiszámítható Φn (sőt, az eredményt a matematikai 

dokumentumok szedésére mindenki által használt TeX nyelv formátumában is megkaphatjuk). Például 

a 

 

              with(numtheory): 

              for n from 3 by 2 to 105 do 

              if issqrfree(n) and not isprime(n) then 

              print(n, cyclotomic(n,x)) 

              fi 

              od; 

             

parancssorozat kiírja páratlan, négyzetmentes, nem prím számokra a körosztási polinomokat 105-ig 

(ezek közül néhányat a 1. Függelékben is felsoroltunk). A listából megállapíthatjuk, hogy n=105 a 

legkisebb olyan szám, melyre a Φn polinomnak van olyan együtthatója, ami nem a 0,1,-1 számok 

valamelyike. Ezt számítógép nélkül is megmutathatjuk, csak azt kell kiszámolni, hogy ha n két 

különböző páratlan prím szorzata, akkor Φn együtthatói csak a 0,1,-1 számok lehetnek. 

3.9.8. Gyakorlat.  Határozzuk meg a Maple program segítségével azt a legkisebb n értéket, melyre a Φn 

polinomnak van kettőnél, illetve háromnál nagyobb abszolút értékű együtthatója. 

Korábban azt állítottuk, hogy az xn-1 irreducibilis komponensei éppen a körosztási polinomok, más szóval, hogy 

a körosztási polinomok irreducibilisek ℤ  fölött. Ezt most már be is tudjuk látni: a könyv klasszikus algebrai 

részének utolsó, és – véleményünk szerint – legszebb bizonyítása következik. 

3.9.9. Tétel.  Mindegyik körosztási polinom irreducibilis ℤ  és ℚ fölött. 

Bizonyítás. A 3.4.8. Tétel miatt a Φn körosztási polinom ugyanakkor irreducibilis ℤ  és ℚ fölött, hiszen primitív 

(mert normált), és nem konstans. Bontsuk föl ℤ  fölött irreducibilisek szorzatára: Φn(x)=f1(x)... fs(x). Az fi 

tényezők főegyütthatója csak ± 1 lehet, tehát egyik sem konstans (hiszen akkor ± 1, vagyis egység lenne ℤ [x]-

ben), és így mindegyik fi irreducibilis ℚ[x] fölött is. Azt kell megmutatnunk, hogy ebben a felbontásban csak 

egy tényező szerepel. 

3.9.10. Lemma.  Legyen  prím. Ha egy ε számra f1(ε)=0, akkor f1(εp)=0. 

A lemmából már következik a tétel. Valóban, mivel f1 legalább elsőfokú, van egy ε∈ℂ  gyöke, ami Φn-nek is 

gyöke, azaz primitív n-edik egységgyök. Az összes n-edik primitív egységgyök hatványa ε-nak (1.5.13. Tétel), 
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méghozzá (a hatvány rendjének képlete miatt) n-hez relatív prím kitevőjű hatványa. Legyen εm ilyen szám, ahol 

(m,n)=1. Az m felbontható prímek szorzatára: m=p1... pℓ (ezek között lehetnek egyenlők is), ahol persze egyik pj 

sem osztója n-nek. A lemma miatt εp
1 gyöke f1-nek. Alkalmazzuk a lemmát az εp

1 számra és a p2 prímszámra. Azt 

kapjuk, hogy {(εp
1)}p

2=εp
1

p
2 is gyöke f1-nek. A lemmát még ℓ-2-szer alkalmazva adódik, hogy εp

1

... p
ℓ=εm is gyöke f1-

nek. Azaz f1-nek gyöke az összes n-edik primitív egységgyök, és így Φn összes gyöktényezője már f1-ben 

szerepel. Tehát f1 a Φn felbontásának egyetlen tényezője. Így a 3.9.9. Tétel bizonyításához már csak a lemmát 

kell belátnunk, most ez következik. 

Tegyük föl, hogy f1(ε)=0, de f1(εp)≠ 0. Mivel , az εp is primitív n-edik egységgyök, azaz gyöke Φn-nek. 

Ezért εp gyöke valamelyik fj polinomnak (ahol j≠ 1). Az indexek átszámozásával feltehetjük, hogy j=2. Tehát 

f2(εp)=0. 

Az f1(x) és az f2(xp) polinomoknak ε közös gyöke ℂ -ben. Mivel f1 irreducibilis ℚ fölött, a 3.2.21. Gyakorlat miatt 

f1(x) osztója az f2(xp) polinomnak ℚ[x]-ben. De akkor osztója ℤ [x]-ben is, hiszen f1 főegyütthatója ± 1, és így 

amikor a g(x)=f2(xp)/f1(x) osztást elvégezzük, akkor végig ℤ [x]-ben maradunk (lásd 3.2.20. Gyakorlat, de 

hivatkozhatunk az első Gauss-lemma második következményére is.) 

Vegyük a szereplő polinomok együtthatóit mod p, és jelölje fölülvonás az így kapott polinomokat. Ekkor 

. A ℤ p[x]-ben tagonként lehet p-edik hatványra emelni (3.3.22. Feladat), és ebben a 

feladatban azt is beláttuk, hogy . Tehát , ahol az oszthatóság ℤ p[x]-ben értendő. 

Mivel f1 főegyütthatója ± 1, az  polinom sem konstans. Ez a polinom ℤ p fölött nem biztos, hogy irreducibilis, 

de mindenképpen van egy ℤ p fölött irreducibilis k osztója. Ekkor , és mivel az irreducibilis 

polinomok ℤ p[x]-ben prímtulajdonságúak (hiszen ℤ p test), azt kapjuk, hogy . 

Találtunk tehát egy olyan k∈ℤ p[x] nem konstans polinomot, ami -nak is és -nak is osztója. Ezért 

. Viszont f1f2∣ Φn, és Φn(x)∣ xn-1. Ezért végül is . Ez azonban ellentmond a 3.6.14. 

Gyakorlat megoldásának, amely szerint  esetén az xn-1 polinomnak nincs többszörös tényezője mod p. 

Ezzel a lemma, és így a tétel bizonyítását is befejeztük. □ 

Az 8. szakaszban testek karakterisztikájával foglalkozunk, és itt a körosztási polinomokat tetszőleges test fölött 

értelmezzük majd. A 7. szakaszban véges testekről lesz szó. Mindkét szakasz végén további feladatokat találunk 

körosztási polinomokra. 

Gondolkodjunk!   

3.9.11. Gyakorlat.  Számítsuk ki a prímhatvány-indexű körosztási polinomokat. 

3.9.12. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha n>1 páratlan, akkor Φ2n(x)=Φn(-x). 

3.9.13. Gyakorlat.  Számítsuk ki az n-edik körosztási polinomot minden n≤ 20 egészre. 

3.9.14. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy , ahol μ az úgynevezett Möbius-

függvény (D.4.5. Definíció). 

3.9.15. Feladat.  Legyenek m∣ n pozitív egészek úgy, hogy n minden prímosztója osztja m-et is. Igazoljuk, hogy 

Φn(x)=Φm(xn/m). 

3.9.16. Gyakorlat.  Számítsuk ki az előző feladat alapján a Φn(x) polinomokat abban az esetben, amikor n=36, 

72, 144, 100. 

3.9.17. Gyakorlat.  Legyenek m és n relatív prímek. Igazoljuk, hogy minden mn-edik egységgyök egyértelműen 

előáll egy m-edik és egy n-edik egységgyök szorzataként, és minden mn-edik primitív egységgyök egyértelműen 

előáll egy m-edik és egy n-edik primitív egységgyök szorzataként. Vezessük le ebből, hogy θ(mn)=θ(m)θ(n), 

továbbá, hogy S(mn)=S(m)S(n), ahol S(n) jelöli az n-edik primitív egységgyökök összegét. 

3.9.18. Feladat.  Alkalmazzuk a gyökök és együtthatók összefüggését a 12-edik, 18-adik, illetve 24-edik 

primitív egységgyökök összegének és szorzatának kiszámítására. Határozzuk meg Φn(x)-ben a konstans tagot és 

xθ(n)-1 együtthatóját, és ennek alapján általánosítsuk a feladatot n-edik primitív egységgyökökre. 
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3.9.19. Feladat.  Határozzuk meg a Φn polinom együtthatóinak összegét. 

3.9.20. Feladat.  Határozzuk meg a Φn(-1) értékét. 

3.9.21. Feladat.  A 3.9.12. Feladat általánosításaként mutassuk meg, hogy ha m és n relatív prímek, akkor 

 

kivéve az m=2, n=1 esetben, amikor a két oldal egymás ellentettje. 

3.9.22. Gyakorlat.  Bontsuk az x12-1 polinomot irreducibilisek szorzatára ℤ , ℤ 2, ℤ 3 és ℤ 5 fölött. 

3.9.23. Feladat.  Legyen p prímszám, és n=pk m, ahol már . Mutassuk meg, hogy modulo p a Φn egyenlő 

a Φm
θ (pk) polinommal. 

3.9.24. Gyakorlat.  Mutassuk meg a 3.5.15. Feladat megoldását általánosítva, hogy a prímhatvány indexű 

körosztási polinomok alkalmas eltoltjára teljesül a Schönemann–Eisenstein-kritérium feltétele. 

3.9.25. Feladat.  Igazoljuk, hogy a Φn polinom egy alkalmas eltoltjára akkor és csak akkor teljesül a 

Schönemann–Eisenstein, ha n prímhatvány, vagy egy páratlan prímhatvány kétszerese. 

3.9.26. Feladat.   *  Mely n≥ 3 egészekre létezik olyan n-szög a síkon, amelynek minden szöge egyenlő, és az 

oldalai valamilyen sorrendben 1,2,...,n egység hosszúak? 

10. Összefoglaló 

Ebben a fejezetben a polinomok számelméletével, és ennek alkalmazásaival foglalkoztunk (beleértve a 

rezultáns, illetve a legfeljebb negyedfokú egyenletek tanulmányozását is, ez a két téma csak nagyon lazán 

kapcsolódik a polinomok számelméletéhez). Először tetszőleges szokásos gyűrűben vizsgáltuk a számelméleti 

alapfogalmakat. Ezek: oszthatóság, asszociált, egység, triviális felbontás, felbonthatatlan (irreducibilis), prím, 

kitüntetett közös osztó és közös többszörös. Megfogalmaztuk a számelmélet alaptételének megfelelő állítást, az 

ezt teljesítő gyűrűket alaptételes gyűrűknek neveztük. Definiáltuk a kanonikus alak fogalmát, és ennek 

segítségével képletet adtunk az oszthatóságra, a kitüntetett közös osztóra és közös többszörösre. 

Megmutattuk, hogy alaptételes gyűrűben bármely két elemnek van kitüntetett közös osztója. Megfordítva, 

beláttuk, hogy ha egy szokásos gyűrűben bármely két elemnek létezik kitüntetett közös osztója, akkor minden 

irreducibilis elem prím, és innen következik már az alaptétel egyértelműségi állítása is. Mindez a 1. szakaszban 

történt. 

Általános tudásunkat polinomgyűrűkre alkalmaztuk. Megmutattuk, hogy egy szokásos gyűrű fölött minden 

olyan polinommal lehet, méghozzá egyértelműen, maradékosan osztani, amelynek a főegyütthatója invertálható; 

speciálisan test fölött minden nem nulla polinommal lehet (3.2.1. Tétel). A maradékos osztás segítségével test 

fölött elvégezhető a kitüntetett közös osztó kiszámítására szolgáló euklideszi algoritmus, és kétféleképpen is 

beláttuk, hogy ilyenkor tetszőleges f és g polinomok kitüntetett közös osztója fölírható fp+gq alakban (3.2.7. 

Tétel). Ebből test fölötti polinomgyűrűben levezettük a számelmélet alaptételét (az egyértelműség az előző 

bekezdésben írottakból következik, a létezés bizonyításához a fokszám tulajdonságait használtuk). 

Bebizonyítottuk a számelmélet alaptételét ℤ [x]-ben is (3.4.10. Tétel). Ennek az eredménynek a kulcsa a 3.4.8. 

Tétel, amelyben a ℤ  fölötti irreducibilitást sikerült visszavezetni a ℚ fölötti irreducibilitásra: egy f∈ℤ [x] 

polinom akkor és csak akkor irreducibilis, ha vagy konstans prímszám, vagy ℚ fölött irreducibilis, és primitív 

(azaz nem emelhető ki belőle egységtől különböző egész szám). A bizonyításban szereplő nagyon hasznos 

technikai segédeszköz a két Gauss-lemma: az első szerint a ℤ -beli prímek ℤ [x]-ben is prímek maradnak, vagy 

ami ezzel ekvivalens: primitív polinomok szorzata is primitív (3.4.4. Következmény); a második Gauss-lemma 

pedig azt teszi lehetővé, hogy egy egész együtthatós polinom ℚ fölötti felbontását racionális konstansokkal való 

szorzás segítségével ℤ  fölötti felbontássá módosíthassuk (3.4.7. Lemma). Észrevettük, hogy bizonyításunk 

nemcsak ℤ [x]-ben, hanem tetszőleges alaptételes gyűrű fölötti polinomgyűrűben is működik, és így például 

ℤ [x1,...,xn], és tetszőleges T testre T[x1,...,xn] is alaptételes. 

Az alaptétel birtokában figyelmünk az irreducibilis polinomok felé fordult. Egy test fölötti polinom akkor és 

csak akkor irreducibilis, ha nem konstans, és nem bontható alacsonyabb fokú polinomok szorzatára. Egy 
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polinomnak akkor és csak akkor van elsőfokú tényezője, ha van gyöke az adott testben (3.3.3. Állítás). Ennek 

felhasználásával láttuk, hogy test fölött egy elsőfokú polinom mindig irreducibilis; egy másod- és harmadfokú 

akkor és csak akkor irreducibilis, ha nincs gyöke (3.3.4. Állítás); egy legalább negyedfokú polinom pedig nem 

lehet irreducibilis, ha van gyöke, de attól, hogy nincs gyöke, még nem biztos, hogy irreducibilis. Speciálisan ℂ  

(illetve tetszőleges algebrailag zárt test) fölött az irreducibilis polinomok pontosan az elsőfokúak. A valós test 

fölött észrevettük, hogy egy polinom komplex gyökeinek konjugáltjai is ugyanannyiszoros gyökök (3.3.6. 

Lemma), ezért ℝ fölött az elsőfokúakon kívül még azok a másodfokú polinomok irreducibilisek, amelyeknek 

nincs valós gyöke (és több irreducibilis polinom nincs). Következményként beláttuk, hogy páratlan fokú valós 

együtthatós polinomnak mindig van valós gyöke. 

A racionális test fölött már nehezebb eldönteni az irreducibilitást. A gyökök meghatározása a racionális 

gyökteszt segítségével történhet (3.3.10. Tétel), így a legfeljebb harmadfokú polinomokkal nincs probléma. Ha 

szerencsénk van, teljesülnek a Schönemann–Eisenstein irreducibilitási kritérium (3.5.2. Tétel) feltételei a 

polinomra, vagy valamelyik eltoltjára. A polinomot felbonthatjuk ℝ vagy ℂ  fölött, és ebből is 

következtethetünk néha arra, hogy irreducibilis-e ℚ fölött. Vizsgálhatjuk polinomunkat ℤ p fölött alkalmas p 

prímszámra, ebben segít az az észrevétel, hogy itt tagonként lehet p-edik hatványra emelni (3.3.22. Feladat). 

Ezeket a módszereket a Néhány módszer az irreducibilitás eldöntésére ℚ és ℤ  fölött táblázatban foglaltuk össze. 

Az n-edik körosztási polinom gyökei az n-edik primitív egységgyökök (lásd 3.9.1. Definíció), de ennek ellenére 

ez a polinom egész együtthatós, mert a 3.9.5. Lemma alapján rekurzívan is kiszámítható. A körosztási 

polinomok újabb példát szolgáltatnak a ℤ  és a ℚ fölötti irreducibilitásra (3.9.9. Tétel), és a szabályos sokszögek 

szerkesztésénél lesz majd szerepük. 

Két polinom közös gyökei pontosan a kitüntetett közös osztójuknak a gyökei, ami lehetővé teszi egy polinom 

többszörös gyökeinek meghatározását a formális deriválás módszerével (3.6.5. Tétel), mert egy k-szoros gyök a 

deriváltnak is legalább (ℂ  fölött pontosan) k-1-szeres gyöke. Így egy f polinom többszörös gyökei pontosan (f,f') 

gyökei lesznek. Azt, hogy két polinomnak van-e közös gyöke, a rezultáns módszerével is eldönthetjük (3.7.3. 

Tétel), ehhez egy speciális determinánst kell kiszámolni. A rezultáns segítségével egy többváltozós 

egyenletrendszert egyváltozós egyenletre vezethetünk vissza. Speciális esetként f és f' rezultánsának fölírásával 

az f többszörös gyökeinek létezését is vizsgálhatjuk, így jutunk a diszkrimináns fogalmához (3.7.6. Definíció, 

3.7.5. Tétel). A diszkrimináns előjele segít a konjugált komplex gyökpárok számának vizsgálatában is (3.7.8. 

Állítás). 

Megmutattuk, hogyan kapható meg a Cardano-képletből egy harmadfokú egyenlet összes gyöke (3.8.1. Tétel). 

Valós együtthatós egyenlet esetében a diszkrimináns pontosan akkor pozitív, ha az egyenletnek három 

különböző valós gyöke van (3.8.2. Tétel). A diszkrimináns a négyzetgyökjel alatti kifejezés -108-szorosa, ezért 

amikor a gyökök mind valósak, akkor a Cardano-képletben negatív szám áll a négyzetgyökjel alatt, és így 

komplex számok használatára kényszerülünk. Három valós gyök esetén más módszerrel sem lehet olyan 

megoldóképletet fölírni, ami az egyenlet gyökeit komplex számok használata nélkül megadná (casus 

irreducibilis). Végül röviden bemutattuk a negyedfokú egyenlet gyökjelekkel való megoldásának ötletét (3.8.5. 

Tétel). 
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4. fejezet - Csoportok 

Erre a tanácsos fejtegetni kezdte az anagrammák, permutációk, kódok, szimbólumok, jelek 

titkait, és az általános információelméletet, egyre bonyolultabban, és mind kevésbé érthetően, 

úgyhogy a királyt végülis elöntötte a pulykaméreg, és börtönbe vettette. 
— Stanisław Lem: Kiberiáda (Murányi Beatrix fordítása) 

Megjegyzés 

Egy idegen bolygó lakói üzenetet küldenek a többi civilizációnak, melyben be akarnak számolni 

kultúrájuk fejlettségéről. Az üzenet így kezdődik: 

 

Meg tudja-e fejteni ezt az emberiség? 

A válasz az 1980-as évek óta igenlő. Ekkor bizonyították ugyanis be (több mint húszéves munka 

eredményeként) a híres klasszifikáció tételét. Az eredmény sok matematikus munkája, és a bizonyítás 

(melynek teljes publikációja most készül) durván tízezer oldal, tele nagyszerű ötletekkel. A 

klasszifikáció az úgynevezett véges egyszerű csoportokat írja le, ezekről részletesebben is beszélünk 

majd a 14. szakaszban. 

A csoportelmélet a tizenkilencedik század első felében keletkezett Niels Henrik Abel és Évariste Galois 

munkássága nyomán. Kutatásaikat az a probléma inspirálta, hogy mely egyenleteket lehet gyökképlet 

segítségével megoldani (a problémát részletesen tárgyaljuk majd a 9. szakaszban). Ez vezetett el a 

szimmetriacsoport fogalmához, melynek elemei egy alakzat (például egy négyzet, egy kocka, egy kör) összes 

lehetséges szimmetriái (bizonyos önmagába menő bijektív leképezései), a művelet pedig ezek kompozíciója. A 

szimmetriacsoport vizsgálata sokat elárul magáról az alakzatról is. Később Felix Klein a geometriának is 

alapvető eszközévé tette a csoportokat, amelyek geometriai transzformációkból álltak, szintén a kompozíció 

műveletére. Az analízisben egyre fontosabb szerephez jutottak az olyan csoportok, amelyekben a szorzást 

folytonos, vagy differenciálható leképezés adja meg. 

A tizenkilencedik század végére kiderült, hogy a csoportokat egyszerre, egymáshoz való viszonyaikban 

hatékony vizsgálni. Megszületett az absztrakt csoport fogalma, melyek között a művelettartó leképezések 

(homomorfizmusok) létesítenek kapcsolatot. Az lett a feladat, hogy az általános csoportoknak minél jobban 

feltárjuk a szerkezetét, olyan struktúratételeket bizonyítsunk, amelyek alapján az alkalmazásokban felmerülő 

kérdésekre válaszolni lehet. Manapság a csoportelméletet a legkülönbözőbb területeken alkalmazzák, a 

kombinatorikától kezdve az analízisen és a geometrián át a kristályok elméletéig. 

A csoportelmélet (és az absztrakt algebra) oktatására általában a lineáris algebra után kerül sor. Noha az Olvasó 

egy darabig talán boldogulna enélkül is, azt tanácsoljuk, hogy ismerkedjen meg a mátrixokkal, vektorterekkel, 

lineáris leképezésekkel, mielőtt a csoportok tanulmányozásába kezdene. Ehhez Freud Róbert [2] könyvét 

ajánljuk. 

1. Példák szimmetriacsoportokra 

A csoport fogalmát már ismerjük (2.2.13. Definíció). Láttuk, hogy ha R gyűrű, akkor R az összeadásra Abel-

csoport lesz. Ezt R additív csoportjának neveztük, és R+-szal jelöltük. Ha R egységelemes, akkor az invertálható 

elemei szintén csoportot alkotnak a szorzásra. Ez R multiplikatív csoportja, amelynek jele R× (lásd 2.2.10. 

Feladat). Innen származtak a ℂ +, ℝ+, ℚ+, ℤ +, ℤ n
+ és a ℤ n

× csoportok. A ℤ n
× csoport tulajdonképpen ugyanaz, 

mint a számelméletből ismerős „redukált maradékosztályok csoportja a szorzásra”. 

Szó esett már a részcsoport fogalmáról is (2.2.15. Definíció): részcsoportot akkor kapunk, ha egy csoport egy 

részhalmaza maga is csoport az eredeti műveletre nézve. Például a racionális számok részcsoportot alkotnak a 

komplex számok között az összeadásra, képletben ℚ+≤ ℂ +. A 2.2.16. Feladatban beláttuk, hogy részcsoport 

egységeleme ugyanaz, mint a csoport egységeleme, és az inverzet is ugyanúgy kell képezni benne, továbbá hogy 

egy részhalmaz pontosan akkor részcsoport, ha nem üres, és zárt a G-beli szorzásra és inverzképzésre. Így 
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minden részcsoport zárt az egész kitevőjű hatványozásra is (2.2.19. Definíció). A hatványozás azonosságait a 

2.2.20. Gyakorlatban foglaltuk össze. 

Vigyázzunk, hogy az inverzet ne felejtsük el megvizsgálni. Például legyen G=ℤ + (az egész számok csoportja az 

összeadásra), ekkor a nemnegatív egészek halmaza zárt az összeadásra (sőt a neutrális elemet is tartalmazza), de 

mégsem részcsoport. A 4.3.13. Következményben belátjuk majd, hogy véges csoportok esetében nem kell az 

inverzzel bíbelődnünk, minden szorzásra zárt részhalmaz részcsoport lesz. 

Minden G csoportnak részcsoportja önmaga, valamint az egységelemből álló egyelemű {1} részcsoport. Ezek a 

triviális részcsoportok. Szokás a G-től különböző részcsoportokat valódi részcsoportoknak nevezni. 

4.1.1. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden csoportban érvényes az egyszerűsítési szabály, vagyis az 

ag=bg, illetve ga=gb egyenlőségek bármelyikéből a=b következik. 

A szakasz további részében kicsit meseszerű bevezetés következik. Konkrét csoportokat fogunk definiálni, és 

ezekről néhány olyan tényt állapítunk meg, ami fejleszti a csoportelméleti fogalmakkal kapcsolatos szemléletet. 

4.1.2. Definíció.  Egy X halmazt önmagára képező kölcsönösen egyértelmű leképezéseket (azaz bijekciókat) az 

Xtranszformációinak nevezzük, ezek halmazát SX-szel jelöljük. 

Megjegyzés 

Az f∘  g kompozíció azt jelenti, hogy előbb a g, azután az f függvényt alkalmazzuk, hiszen 

 (lásd 2.2.3. Definíció). Ez az európai kultúrkörben meglehetősen zavaró, mert 

megszoktuk, hogy balról jobbra írunk. Ezért sokszor azt a konvenciót használják, hogy egy x∈  X elem 

f-nél vett képét nem f(x)-nek, hanem xf-nek (néha (x)f-nek) írják. Ekkor 

 

vagyis ennél a konvenciónál f∘  g azt jelenti, hogy először f-et alkalmazzuk, és azután g-t. A magyar 

nyelvben természetesebb ez a sorrend (hiszen míg az angol azt mondja: „sine of x”, addig magyarul ez 

„x-nek a szinusza”). 

Ha ezt az új konvenciót általánosan bevezetnénk, akkor a matematika jó részét át kellene írnunk. 

Például lineáris algebrában az A és B transzformációk kompozícióját AB-nek szokás írni (a ∘  jelet 

elhagyva), és azt szeretnénk, hogy ha [A] jelöli az A mátrixát valamilyen bázisban, akkor [AB]=[A][B] 

teljesüljön (azaz a mátrix kiszámítása szorzattartó leképezés legyen a 2.2.34. Definíció értelmében). A 

szokásos konvenció lineáris algebrában az, hogy az AB kiszámításakor először a B-t, utána az A-t 

végezzük el. Ha ezt megváltoztatnánk, akkor ahhoz, hogy az [AB]=[A][B] szabály érvényben 

maradjon, mátrixokkal kapcsolatos olyan alapvető definíciókat kellene máshogy kimondanunk, ami 

már a fizikusokat, vegyészeket, mérnököket is érintené. 

A matematika különböző ágai másként reagáltak erre a problémára. Történelmileg az alakult ki, hogy a 

csoportelmélet (és részben a gyűrűelmélet) kivételével megmaradt a leképezések balról írásának a 

szokása, csoportelmélet könyvekben viszont a leképzéseket jobbról írják, és a kompozíciót balról 

jobbra értékelik ki. Mivel ez hangsúlyozottan bevezető tankönyv, az Olvasó munkáját megkönnyítendő 

végig maradunk annál, hogy a kompozíciót jobbról balra számítjuk ki. Ugyanakkor ebben a fejezetben 

mindenütt jelezni fogjuk, hogy hogyan alakulnának a dolgok a másik konvencióval, hogy az Olvasó az 

irodalomban általánosan használt jelöléseket is megismerje. Ez a kettősség a gyakorlatban nem okoz 

zavart, mint ahogy nem okoz zavart az sem, hogy egyes országokban bal oldali közlekedés van az 

autóutakon (de amíg az ember vezetni tanul, jobb, ha következetesen egyfajta konvencióhoz köti 

magát). 

4.1.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy SX csoport a kompozíció műveletére nézve. 

4.1.4. Definíció.  Legyen X tetszőleges halmaz. Az SX csoportot a kompozíció műveletére nézve az X halmazon 

ható szimmetrikus csoportnak hívjuk. Az SX egységelemét idX, vagy egyszerűen csak id (sőt néha 1) jelöli, ez az 

identikus leképezés, amely minden elemet önmagába visz. Az f∈  SX inverzét f-1-gyel jelöljük. A kompozíció 

műveletét szorzásnak hívjuk majd, és gyakran f∘  g helyett fg-t írunk. 
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A szimmetriacsoportok egy X alakzat bizonyos transzformációiból állnak, általában azokból, amelyek X 

valamilyen tulajdonságát megőrzik (és ezért az SX csoport egy részcsoportját alkotják). Ilyen tulajdonság lehet 

például a „távolság” a síkon. 

4.1.5. Definíció.  A sík vagy a tér egy f transzformációját távolságtartónak vagy egybevágósági 

transzformációnak nevezzük, ha bármely P,Q pontokra teljesül, hogy P és Q távolsága ugyanaz, mint f(P) és 

f(Q) távolsága. A távolságtartó transzformációkból álló csoportot a kompozíció műveletére a sík esetében E(2), 

a tér esetében E(3) jelöli. 

Mivel egybevágósági transzformációk kompozíciója is, inverze is egybevágósági transzformáció, ezért E(2), 

illetve E(3) tényleg csoport. 

A következőkben a sík egybevágóságaival foglalkozunk. A forgatásokkal való számolást megkönnyíti a 

következő két észrevétel. Ezeket az Olvasó remélhetőleg ismeri elemi geometriából (és ha nem, könnyedén 

beláthatja). 

4.1.6. Állítás.  Tegyük föl, hogy az e1 és e2 egyeneseknek P közös pontja, és szögük α. Ekkor az e1-re és e2-re 

való tengelyes tükrözések kompozíciója (szorzata) a P körüli 2α szögű forgatás. Ha a kompozíciót a fordított 

sorrendben végezzük el, akkor a forgatás iránya megfordul.□ 

Ez azt jelenti, hogy minden P körüli f forgatáshoz és a P ponton átmenő e1 egyeneshez van olyan P-n átmenő e2 

egyenes, hogy f=t1t2, ahol tj jelöli az ej-re való tükrözést (és az egymás mellé írás kompozíciót jelöl). 

Hasonlóképpen f fölírható t3t1 alakban is, alkalmas t3 tükrözés segítségével. 

A t1t1 azt jelenti, hogy kétszer tükrözünk ugyanarra az egyenesre, és így az identitást kapjuk. Ebből következik, 

hogy minden tükrözés inverze önmaga. De akkor f-1=(t1t2)-1=t2
-1t1

-1=t2t1 (hiszen invertáláskor a 2.2.10. Feladat 

szerint a tényezők sorrendje megfordul). Ez az előző állítás utolsó megjegyzését világítja meg (mert f inverze az 

ellenkező irányú, ugyanolyan szögű forgatás). 

4.1.7. Állítás.  Tegyük föl, hogy e1 és e2 párhuzamos egyenesek, melyek távolsága d. Ekkor az e1-re és e2-re való 

tengelyes tükrözések kompozíciója (szorzata) egy eltolás, melynek iránya merőleges e1 és e2 közös irányára, 

hossza pedig 2d. Ha a kompozíciót a fordított sorrendben végezzük el, akkor az eltolás iránya megfordul.□ 

Legyenek f1 és f2 forgatások, melyek középpontjai P1, illetve P2. Milyen transzformáció lesz ezek szorzata? Ha 

P1=P2, akkor nyilván forgatást kapunk P1 körül, melynek szöge az f1 és f2 szögeinek összege. (A forgatások 

szögével mod 360° számolunk, ahogy a komplex számok esetében is.) Tegyük föl, hogy P1≠ P2, és legyen e a 

P1P2 egyenes. A 4.1.6. Állítás szerint f1 fölírható t1t alakban, ahol t az e-re való, t1 pedig egy alkalmas P1-en 

átmenő egyenesre való tükrözés. Hasonlóképpen f2 is fölírható tt2 alakban alkalmas t2 tükrözésre. Ekkor 

f1f2=t1ttt2=t1t2 a kompozíció asszociativitása miatt, hiszen láttuk, hogy tt=id. Tehát f1f2 két tükrözés szorzata. Az 

előző két állítás szerint két tükrözés szorzata mindig vagy eltolás, vagy forgatás, és így f1f2 is eltolás vagy 

forgatás. A kapott egyenesek szögeit vizsgálva az alábbi állítást is beláthatjuk. 

4.1.8. Állítás.  Legyen fj a Pj pont körüli αj szögű forgatás a síkon (j=1,2). Ekkor f1f2 egy α1+α2 szögű forgatás, 

kivéve ha α1+α2=0 (modulo 360°). Ez utóbbi esetben f1f2 eltolás (ami lehet az identitás is).□ 

4.1.9. Gyakorlat.  Igazoljuk a most bemutatott technikával, hogy egy nem identikus forgatás és egy eltolás 

mindkét sorrendben vett kompozíciója forgatás. Mekkora ennek a szöge? 

4.1.10. Gyakorlat.  Milyen transzformáció lesz egy P pont körüli forgatás és egy P-n átmenő egyenesre való 

tükrözés kompozíciója? 

Mivel két eltolás kompozíciója nyilvánvalóan eltolás (a két eltoláshoz tartozó vektorok összegével), beláttuk a 

következő állítást. 

4.1.11. Következmény.  A sík eltolásai és forgatásai együtt részcsoportot alkotnak a sík egybevágósági 

transzformációinak E(2) csoportjában.□ 

Megjegyzés 

Geometriában fontos szerepe van a mozgás, más néven irányítástartó egybevágósági transzformáció 

fogalmának is. A sík esetében ez szemléletesen azt jelenti, hogy az alakzatokat a síkon csúsztatjuk az új 

helyzetükbe (az Olvasó könnyen meggondolhatja, hogy ha egy papírból kivágott általános háromszöget 
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a tengelyes tükörképébe akarunk átmozgatni, akkor ki kell emelni a síkból, és a térben a hátára 

fordítani). A precíz geometriai definícióban a síkon azt követeljük meg, hogy a transzformáció ne 

változtassa meg a háromszögek körüljárását. Az eltolások és a forgatások mozgások, de a tükrözések 

nem. Hasonló a definíció a térben is, a bal cipő egybevágó a jobb cipővel, hiszen síkra tükrözéssel 

egymásba vihetők, de a bal cipőt bárhogyan is mozgatjuk, nem lesz belőle jobb cipő (ehhez a 

„négydimenziós” térbe kellene kiemelni). 

A mozgás fogalma determinánsok segítségével definiálható algebrailag, erről később beszélünk majd. 

A mozgások részcsoportot alkotnak mind a sík, mind a tér egybevágóságai között. A sík esetében ez az 

eltolásokból és a forgatásokból áll, tehát a 4.1.11. Következményben leírt részcsoport. 

4.1.12. Kérdés.  Hogyan indokolhatjuk meg a legegyszerűbben, hogy egy (síkbeli) forgatás nem lehet egyenlő 

egy tengelyes tükrözéssel? 

Egy valódi forgatás a síknak csak egy pontját viszi önmagába, egy tükrözés viszont a tengely minden pontját 

önmagába viszi, azaz fixálja. Ezek a fixpontok lehetővé teszik, hogy a transzformációkat osztályozzuk. Az 

alábbi állítást a 4.1.33. Gyakorlatban igazoljuk. 

4.1.13. Állítás.  A sík egybevágósági transzformációi a következők. 

1. Az identitás: minden pont fixpont. 
2. A nem identikus eltolások: nincs fixpontjuk. 
3. A nem identikus forgatások: egyetlen fixpontjuk a forgáscentrum. 
4. Tengelyes tükrözések: a fixpontok halmaza a tengely. 
5. Csúsztatva tükrözések (egy tengelyre tükrözünk, utána a tengellyel párhuzamosan eltolunk): fixpontjuk 

nincs, azaz fixpontmentesek. 

Az eltolások és a forgatások mozgások, a tükrözések és a csúsztatva tükrözések nem. Minden egybevágóság 

előáll legfeljebb három tükrözés szorzataként. 

4.1.14. Definíció.  Ha P egy pont a síkon, akkor a P-t fixáló egybevágósági transzformációk (azaz a P körüli 

forgatások, és a P ponton átmenő tengelyre való tükrözések) csoportját O(2) jelöli. Ezen belül a forgatások (azaz 

a mozgások) részcsoportjának jele SO(2). 

Az előző definícióban szereplő csoportok felfoghatók úgy is, mint tetszőleges P körüli körvonal 

szimmetriacsoportjai. A kétféle csoport két különböző szimmetriafogalomnak felel meg (egybevágóság, illetve 

mozgás). 

4.1.15. Gyakorlat.  Legyenek f és g transzformációk. Milyen kapcsolatban állnak f és gfg-1 fixpontjai? 

4.1.16. Gyakorlat.  Legyen r a  eltolás a síkon. Igazoljuk, hogy ha g tetszőleges egybevágóság, akkor grg-1 

a  eltolás. 

4.1.17. Gyakorlat.  Legyen t az e egyenesre való tükrözés. Igazoljuk, hogy ha g tetszőleges egybevágóság, 

akkor gtg-1 a g(e) egyenesre való tükrözés. 

4.1.18. Gyakorlat.  Legyen f a P pont körüli α szögű forgatás a síkon. Igazoljuk, hogy ha g tetszőleges 

egybevágóság, akkor gfg-1 forgatás g(P) körül, mégpedig α szöggel, ha g mozgás, és -α szöggel egyébként. 

4.1.19. Definíció.  Legyen G csoport és g∈  G rögzített elem. A gxg-1 szorzatot az x elem g-vel vett 

konjugáltjának nevezzük. Az a θg:G→ G leképezés, amely minden x elemhez gxg-1-et rendel, a g elemmel való 

konjugálás. 

Megjegyzés 

Ha a kompozíciót balról jobbra végezzük el, akkor a konjugálást a g-1xg képlettel érdemes definiálni. 

Az eddigi példákból már láthatjuk, hogy a konjugált valójában „ugyanaz” a transzformáció, csak 

„másutt” működik. A g konjugáló elem az a leképezés, ami az egyik nézőpontot a másik nézőpontba 

„viszi”. A lineáris algebrában tanult bázistranszformáció képlete szintén konjugálás. 
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A geometriai gondolatmenetek helyett komplex számokkal is számolhattunk volna. A w vektorral (azaz 

komplex számmal) való eltolás az r(z)=z+w függvény. Az origó körüli α szögű forgatást az f(z)=ε z adja meg, 

ahol ε= cos α+i sin α. Ha az origó helyett a w pont körül akarunk forgatni, akkor a z↦ ε(z-w)+w képletet kell 

használnunk az 1.4.11. Gyakorlat (6) pontja szerint. E gyakorlat megoldását az 1.4. ábrán szemléltettük. Ennek a 

képletnek a levezetésekor tehát az origó körüli α szögű forgatást konjugáltuk a w vektorral való eltolással 

(melynek inverze a -w vektorral való eltolás). Az alábbi gyakorlatokat komplex számokkal a legkényelmesebb 

megoldani. 

4.1.20. Gyakorlat.  Igaz-e, hogy minden forgatás fölírható úgy, hogy egy origó körüli forgatás után egy eltolást 

alkalmazunk? 

4.1.21. Gyakorlat.  Írjuk föl komplex számok segítségével két forgatás kompozícióját. Mikor forgatás az 

eredmény, és amikor az, akkor melyik pont körül? 

Vegyünk most egy szabályos n-szöget (n≥ 3), amelynek középpontja P. Ennek szimmetriái a P pont körüli n 

darab forgatás a 2π/n egész többszöröseivel (ide értve az identikus leképezést is), továbbá n darab tengelyes 

tükrözés. (Ha n páratlan, akkor mind az n tükrözés oldalfelező merőlegesre történik. Ha n páros, akkor a 

tükrözések fele történik oldalfelező merőlegesre, a másik fele pedig szemközti csúcsokon átmenő átlókra.) A 

4.5.10. Gyakorlatban visszatérünk arra a kérdésre, hogy miért csak ez a 2n darab szimmetria van. 

4.1.22. Definíció.  Egy szabályos n-szög szimmetriacsoportját n-edfokú diédercsoportnak nevezzük, és Dn-nel 

jelöljük. 

Az alábbi állítás lehetővé teszi, hogy a Dn csoportban gyorsan tudjunk számolni anélkül, hogy mindig vissza 

kelljen térni a transzformációk jelentéséhez. 

4.1.23. Állítás.  Jelöljön f egy szabályos n-szög középpontja körüli 2π/n szögű forgatást, t pedig legyen a 

sokszög tetszőleges tengelyes szimmetriája. Ekkor a Dn összes eleme 

 

és érvényesek az 

 

összefüggések (ahol 1 az identitást jelöli). Ezért a szorzás szabálya a következő: 

 

ahol az f kitevőjében a + és a - jelek a mod n műveleteket jelentik. A tfi elemek mindegyikének önmaga az 

inverze. 

Bizonyítás. Nyilván fj a 2π j/n szögű forgatás. Ezért az fn=1=t2 összefüggés nyilvánvaló, és az is, hogy f 

hatványai n különböző forgatást adnak (az identitást is beleértve). Az fit elem tengelyes tükrözés a 4.1.10 

Gyakorlat szerint. Ezek is különbözők, mert ha fit=fjt teljesülne, akkor jobbról t inverzével szorozva fi=fj adódna. 

Így mind a 2n elemet megkaptuk. 

Megjegyzés 

Azt, hogy az fit elem tengelyes tükrözés, másképp is beláthatjuk. Ha fit forgatás lenne, azaz fit=fj, akkor 

innen f-i-vel balról szorozva t=fi-j következne, ami ellentmondás, mert t nem forgatás. Még egyszerűbb 

arra hivatkozni, hogy fi mozgás, t nem, és így a kompozíciójuk sem mozgás. 

Mivel fit tükrözés, (fit)(fit)=1. Innen f-i-vel jobbról szorozva a kívánt tfit-1=f-i összefüggés adódik, hiszen t=t-1. 

(Ugyanezt megkaphattuk volna a 4.1.18. Gyakorlatból is.) Ebből már könnyen levezethető az állításban szereplő 

többi szorzási szabály. □ 
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Az elemi geometriai bizonyításokat már három dimenzióban is nehéz jól lerajzolni, áttekinteni. A fizikában 

ennél magasabb dimenziók is előkerülnek. Például az időkoordináta lehet a negyedik dimenzió a 

relativitáselméletben. Az elemi mechanikában egy labda pillanatnyi állapotát kilenc számmal adhatjuk meg: a 

három hely-koordináta mellett három sebesség-koordinátára és három „forgást” leíró koordinátára is szükség 

van (vagyis a „dimenzió” ebben az esetben kilenc lesz). Ilyenkor a transzformációk vizsgálatában a lineáris 

algebra segít ki bennünket. Az alábbiakat azoknak az Olvasóinknak szánjuk, akik ennek alapjaival már 

tisztában vannak. 

Vegyünk föl egy koordinátarendszert a síkon vagy a térben, és jelölje O az origót. A P pontot azonosíthatjuk az 

 vektorral, azaz a sík vagy a tér pontjait helyvektoroknak képzelhetjük, és így értelmessé válik két pont 

„összege”, továbbá egy pont „valós skalárszorosa” (mindezt már láttuk a komplex számok esetében is). Elemi 

geometriai eszközökkel könnyű megmutatni, hogy ha f olyan egybevágósági (sőt akár hasonlósági) 

transzformáció, amely az O pontot önmagába viszi, akkor flineáris, azaz tartja a vektorok összeadását, és 

skalárral szorzását. Ez azt jelenti, hogy tetszőleges P, Q pontokra és λ∈ℝ skalárra 

 

Ezért ha a [P] oszlopvektorba beírjuk P koordinátáit, akkor minden f-hez egyértelműen tartozik egy [f] mátrix 

úgy, hogy [f(P)]=[f][P]. A mátrixok szorzását úgy definiáljuk, hogy 
 

 (4.1) 

teljesüljön, azaz transzformációk kompozíciójának mátrixok szorzása felel meg. Így a kompozíció kiszámítását 

mátrixok szorzására vezethetjük vissza. 

Ha az f transzformáció nem fixálja az O origót, akkor legyen W=f(O), és r az az eltolás, amely O-t W-be viszi. 

Ekkor g=r-1f már fixálja az origót, és ezért lineáris leképezés. Innen f=rg, azaz f(P)=g(P)+W. Vagyis a lineáris 

algebrában megszokott műveletek (mátrixszorzás, vektor-összeadás) alkalmasak az egybevágósági 

transzformációk leírására. 

Egy T test fölötti n× n-es mátrixok egységelemes gyűrűt alkotnak, melynek invertálható elemei a nem nulla 

determinánsú mátrixok (D.5.1. Tétel). Elsőként e gyűrű multiplikatív csoportját kereszteljük el. 

4.1.24. Definíció.  Legyen T test és n≥ 1 egész. Ekkor a T fölötti n× n-es invertálható mátrixok csoportját a 

szorzásra általános lineáris csoportnak nevezzük, és GL(n, T)-vel jelöljük. Azok a mátrixok, melyek 

determinánsa 1 (vagyis T egységeleme), részcsoportot alkotnak GL(n, T)-ben. Ennek neve speciális lineáris 

csoport, jele SL(n, T). 

Az SL(n, T) tényleg részcsoport, hiszen az egységmátrix determinánsa 1, és a determinánsok szorzástétele miatt 

1 determinánsú mátrixok szorzata és inverze is 1 determinánsú. A G és L betűk a General Linear group, az S és 

L betűk a Special Linear group angol elnevezésből származnak. 

4.1.25. Definíció.  Legyen T test, n≥ 1 egész, és tekintsük az 

 

leképezéseket a Tn halmazon (az M tehát tetszőleges, n× n-es invertálható mátrix). Ezek csoportját a 

kompozícióra affin csoportnak hívjuk, elemeik az affin transzformációk. 

A sík és a tér egybevágósági transzformációi tehát az AGL(n,ℝ) csoport elemeinek tekinthetők, ha n=2, illetve 

3. Az AGL(1,T) csoport az x↦ ax+b leképezésekből áll, ahol a≠ 0 és b a T test elemei (vagyis ezek pontosan az 

elsőfokú polinomokhoz tartozó polinomfüggvények, a csoportművelet közöttük a kompozíció). 

Az ℝn térben az (x1,..., xn) és (y1,..., yn) pontok távolságát a 

 

képlettel definiáljuk, ezzel ℝneuklideszi térré válik. Egy n× n-es valós mátrixot ortogonálisnak nevezünk, ha az 

inverze megegyezik a transzponáltjával. Meg lehet mutatni, hogy az ezekhez tartozó lineáris transzformációk 
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pontosan azok, amelyek megtartják a fenti távolságot. Komplex fölött analóg módon unitér mátrixokról 

beszélünk, amelyek inverze a transzponáltjuk komplex konjugáltja. 

4.1.26. Definíció.  Legyen n≥ 1 egész. Ekkor O(n) jelöli GL(n, ℝ)-nek az ortogonális mátrixokból álló 

részcsoportját. Ezek között részcsoportot alkotnak azok, melyeknek a determinánsa 1, ennek jele SO(n). 

Hasonlóképpen U(n) a GL(n, ℂ )-nek az unitér mátrixokból álló részcsoportja, SU(n) pedig az 1 determinánsú 

unitér mátrixokból álló részcsoport. 

Nem nehéz belátni, hogy egy ortogonális transzformáció determinánsa csak 1 vagy -1 lehet (az unitér 

transzformációk determinánsa 1 abszolút értékű). Ezért úgy képzelhetjük, hogy az O(n) csoport „két darabból 

áll”: az egyikben az 1 determinánsú, a másikban a -1 determinánsú mátrixok vannak. Az 1 determinánsú 

mátrixokhoz, vagyis az SO(n) elemeihez az ℝnmozgásai tartoznak. 

Vajon a most bevezetett jelölések összhangban állnak-e azokkal, amelyeket a kör szimmetriáinak vizsgálatakor 

használtunk a 4.1.14. Definícióban? Például az SO(2) egyaránt jelöli az origó körüli forgatások csoportját a 

kompozícióra, és a 2× 2-es, 1 determinánsú, ortogonális mátrixok csoportját a szorzásra. Ez ugyan két 

különböző csoport, de „egyformák”. Valóban, minden ilyen M mátrixnak megfeleltethetjük azt a θ(M) 

transzformációt a síkon, amely a v vektorhoz Mv-t rendeli. Ez egy origó körüli forgatás lesz, és minden forgatást 

meg is kapunk egy alkalmas mátrixból. Tehát θ bijekció a mátrixok és a forgatások halmaza között, ami 

művelettartó is (2.2.34. Definíció): a 

 

összefüggést már átismételtük (a (4.1) képlettel). Mindezt a későbbiekben úgy fogjuk fogalmazni, hogy az 

SO(2)-beli mátrixok csoportja, és az origót fixáló forgatások csoportja izomorf (azaz „teljesen egyforma”). Ezért 

kapták ugyanazt a jelölést. Az izomorfizmus fogalmát precízen a 3. szakaszban tárgyaljuk. 

4.1.27. Gyakorlat.  Izomorf-e U(1) az SO(2) csoporttal? 

Az O(3) csoportot felfoghatjuk úgy, mint a térben az origót fixáló egybevágósági transzformációk csoportját, 

azaz egy O középpontú gömb szimmetriacsoportját, ebben SO(3) a mozgások alkotta részcsoport. Például egy 

síkra tükrözés eleme O(3)-nak, de nem mozgás. Két síkra tükrözés kompozíciója a két sík metszésvonala körüli 

forgatás lesz. 

4.1.28. Gyakorlat.  Írjuk föl egy egyenes körüli α szögű térbeli forgatás mátrixát alkalmas bázisban, és 

mutassuk meg, hogy a determinánsa 1, vagyis mozgást kaptunk. Számítsuk ki a (komplex) sajátértékeket is. 

4.1.29. Feladat.  Igazoljuk, hogy SO(3) minden eleme egy origón átmenő egyenes körüli forgatás. 

4.1.30. Gyakorlat.  Legyen f a térben az e egyenes körüli α szögű forgatás. Igazoljuk, hogy tetszőleges g 

egybevágósági transzformáció esetén az f-nek a g-vel való konjugáltja (vagyis gfg-1) a g(e) egyenes körüli α 

szögű forgatás. Mutassuk meg, hogy ha g egy e-re merőleges, e-t metsző egyenes körüli 180 fokos forgatás, 

akkor gfg-1=f-1. 

A speciális relativitáselméletben is alapvető szerepet játszanak a távolságtartó transzformációk, a „távolság” 

fogalma azonban új értelmezést nyer. Ezt egy példán érthetjük meg. 

Megjegyzés 

Jancsi és Juliska mindketten húszévesek, amikor Juliska felül egy űrhajóra, amely v=0,8c sebességgel 

halad, ahol c a fénysebesség. Magával visz egy atomórát, és megbeszélik, hogy a drága tarifák miatt 

Juliska csak akkor hívja föl videotelefonon a Földön maradó Jancsit, amikor az óráján tíz év eltelik. 

Jancsi is egy ugyanolyan atomórával méri az időt. Hány éves korában kapja meg Jancsi a harmincéves 

Juliska üzenetét? 

A klasszikus mechanikán nevelkedett Jancsi kiszámítja, hogy tíz év alatt az űrhajó 10v távolságot tesz 

meg. A fény az űrhajóról indult, ahhoz képest a sebessége c, a Földhöz képest csak c-v=0,2c. Ezért a 

10v távolságot a fény 10v/0,2c=40 év alatt futja be, és így Jancsi arra számít, hogy az üzenetet 

hetvenéves korában kapja majd meg. 

Jancsi olvasott arról is, hogy az újabb kísérletek szerint a fény minden megfigyelő számára c 

sebességgel terjed. Ezért arra is gondolhat, hogy a visszafelé haladó fénysugár a 10v távolságot 
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10v/c=8 év alatt teszi meg. Ez gyanúsan hangzik, de azért a telefonját 38 éves korában is bekapcsolja. 

Helyes-e valamelyik számítása? 

Az Einstein által felfedezett relativitáselméletben nincs értelme külön beszélni sem helyről, sem időről. Ehelyett 

eseményekről beszélünk, melyeknek a három helykoordináta mellett egy negyedik, időkoordinátájuk is van. 

Például egy e1 esemény, ha felgyújtjuk a villanyt, melynek koordinátái (x1,y1,z1,t1), egy e2 esemény pedig, amikor 

a fény megérkezik a Holdra, ennek koordinátái (x2,y2,z2,t2). Mivel a foton c fénysebességgel halad, az 

 

kifejezés értéke nulla lesz. Az s(e1,e2) a két esemény Minkowski-távolsága. 

A fizikai kísérletek azt mutatják, hogy ha két megfigyelő egymáshoz képest egyenletes sebességgel, egyenes 

vonalban mozog, akkor mindketten ugyanannyinak mérik a fény sebességét. Ezért az s(e1,e2) kifejezés 

mindkettőjük esetében nulla lesz, noha az e1 és e2 eseményekhez más-más koordinátákat fognak rendelni. Ennél 

a fizikusok kicsit többet tesznek föl: azt, hogy ha e3 és e4 tetszőleges két esemény, akkor az s2(e3,e4) szám 

ugyanannyi mindkét megfigyelő számára (de immáron nem feltétlenül nulla). Ez szintén összhangban van a 

mérési eredményekkel. 

Mit jelent fizikailag a Minkowski-távolság? Belátjuk, hogy ha e3 és e4 tetszőleges események, akkor s(e3,e4)/c az 

e3 és e4 között eltelt idő annak a megfigyelőnek az óráján mérve, aki mindkét eseménynél jelen volt, és közben 

egyenes vonalban, állandó sebességgel mozgott. Valóban, legyen M ilyen megfigyelő. A koordinátarendszerét 

M úgy készíti, hogy e3 koordinátanégyese (0,0,0,0) és e4-é (0,0,0,t). Ekkor s(e3,e4)=ct. Feltevésünk szerint s(e3,e4) 

értékére bármely más megfigyelő is ugyanezt az eredményt kapja. Más szóval minden megfigyelő ki tudja 

számítani az M számára eltelt, úgynevezett sajátidőt. 

Ha M túllépné a fénysebességet, akkor s2(e3,e4)<0, ebben az esetben a két esemény Minkowski-távolságát nem 

értelmezzük. Ilyenkor nem is lehet eldönteni, hogy a két esemény közül melyik volt „korábban”, mert egyes 

megfigyelők az egyiket, mások a másikat fogják korábbinak számítani (és egyetlen megfigyelő sem élheti meg 

mindkét eseményt). 

Megjegyzés 

Oldjuk meg az előző feladatot az új feltételezésekkel. Jancsi a Földhöz rögzíti a koordinátarendszerét 

úgy, hogy az űrhajó az első koordinátatengely mentén v sebességgel haladjon, végig ebben fogunk 

számolni. Az űrhajó indulása a (0,0,0,0) koordinátájú e3 esemény. Az e4 esemény az, amikor Juliska 

órája tu=10 évet mutat. Ez Jancsi koordinátarendszerében a (vt,0,0,t) koordinátákat kapja valamilyen 

ismeretlen t értékre. A Juliska számára eltelt (saját)időt a fentiek szerint s(e3,e4)/c adja, azaz 

 

Fontos leszögezni, hogy ez nem valamiféle „időlassulás” képlete, hiszen tu-t t-vel hasonlítja össze, és t-

nek sem Jancsi, sem Juliska számára nincs közvetlen fizikai jelentése. 

Jelölje e5 azt az eseményt, amikor a videojel a Földre ér, ennek koordinátái (0,0,0,tf). A jel 

fénysebességgel halad, ezért s2(e4,e5)=0, ahonnan tf=t(1+(v/c)). (A fény útja egy egyenessel adható meg 

a téridőben, mely az (x,0,0,tf-x/c) eseményekből áll.) Így t kiesik, és azt kapjuk, hogy 

 

A tu=10 és v=0,8c adatokat behelyettesítve tf=3tu=30, vagyis Jancsi az üzenetet ötvenévesen kapja 

meg. Ez egybevág a kísérleti eredményekkel is. A két koordinátarendszer egyenrangú, a harmincéves 

Jancsi üzenetét Juliska is ötvenéves korában kapja meg. 

Jancsi számításait megkönnyíti, ha nem mindig a Minkowski-távolságot írja föl, hanem egyszer s 

mindenkorra levezeti a „koordináta-transzformáció” képletét az ő és Juliska koordinátarendszere 

között. Azt fogja kapni, hogy a számára (x,y,z,t) koordinátájú eseményhez Juliska a 
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koordinátákat rendeli, ahol . Ez egy lineáris transzformáció. 

Általában is, ha ketten megfigyelik ugyanazt az eseményt, akkor a kapott koordinátákat egymásba át lehet 

számítani. Az így kapott függvények pontosan azok, amelyek megőrzik a Minkowski-távolság négyzetét. Az ℝ4 

tér ilyen értelemben „távolságtartó” transzformációi alkotják a Poincaré-csoportot. Egy tetszőlegesen választott 

pontot (az origót) fixáló elemek részcsoportja az úgynevezett Lorentz-csoport. E csoportok szerepe alapvető a 

fizikában. A fenti képlettel megadott θ tehát egy Lorentz-transzformáció. 

A Poincaré- és a Lorentz-csoportról részletesebben írunk majd a 6. szakaszban. A következő szakaszban még 

mindig példákat elemzünk, arról lesz szó, hogy hogyan lehet egy véges halmaz szimmetriáival kényelmesen 

számolni. 

Gondolkodjunk!   

4.1.31. Gyakorlat.  Legyen r:z↦ z+ic függőleges eltolás,  pedig a valós tengelyre való tükrözés a 

komplex számsíkon. Írjuk föl ezek segítségével az Im(z)=c egyenletű egyenesre való tükrözés képletét. 

4.1.32. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy tükrözés és egy eltolás kompozíciója tükrözés vagy csúsztatva 

tükrözés. 

4.1.33. Gyakorlat.  Az alábbiakban f, g, h a sík egybevágóságait jelölik, P, Q, R pedig a sík pontjait. Igazoljuk a 

következőket. 

1. Ha f(P)=P és f(Q)=Q, ahol P≠ Q, akkor tetszőleges R esetén f(R) vagy R, vagy pedig R tükörképe a PQ 

egyenesre. 
2. Az (1)-beli f vagy a PQ egyenesre való tükrözés, vagy az identitás. 
3. Ha f(P)=P, akkor f vagy P körüli forgatás, vagy P-n átmenő egyenesre való tükrözés. 
4. Ha f-nek nincs fixpontja, akkor eltolás, vagy csúsztatva tükrözés. 

Vezessük le ebből a 4.1.13. Állítást. 

4.1.34. Gyakorlat.  Legyenek PQ és RS egyforma (nem nulla) hosszú szakaszok a síkon. Igazoljuk, hogy 

pontosan egy olyan mozgása van a síknak, amely P-t R-be, Q-t S-be viszi. Hány ilyen egybevágóság van? 

4.1.35. Gyakorlat.  Kommutatív-e a sík, illetve a körvonal mozgásainak csoportja, illetve a körvonal 

egybevágóságainak csoportja? 

4.1.36. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy f és g fölcserélhető transzformációk az X halmazon (azaz fg=gf). 

Mutassuk meg, hogy f a g fixpontjainak halmazát önmagára képzi. 

4.1.37. Gyakorlat.  Legyenek e1 és e2 egyenesek a síkon. Mikor fölcserélhető az e1-re való tükrözés az e2-re való 

tükrözéssel? 

4.1.38. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy az e1 és e2 metsző egyenesek α szöget zárnak be. Határozzuk meg az e1 és 

e2 körüli térbeli, 180 fokos forgatások kompozícióját. Mikor lesz fölcserélhető ez a két forgatás? 

4.1.39. Feladat.  Határozzuk meg a tér egybevágóságainak E(3) csoportjában azokat az elemeket, amelyek 

négyzete az identitás. 

4.1.40. Gyakorlat.  Mely n≥ 1 egészekre lesz GL(n, T), illetve SL(n, T) Abel-csoport (azaz kommutatív)? 

2. Permutációk előjele és ciklusfelbontása 

Középiskolában permutációnak dolgok egy sorrendjét neveztük. Például az 

 

e három gyümölcs nevének egy sorrendje. Kényelmesebb lesz, ha nem az elemek sorrendjére, hanem a sorba 

rakás vagy átrendezés aktusára koncentrálunk. Valaki például a fenti sorrendet átrendezheti úgy, hogy az első 

helyre a barack, a másodikra az alma kerüljön. Ezt a tevékenységet így írhatjuk le: 
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(persze az eredetileg adott sorrendet hatféleképpen rendezhetjük át). Ezt az átrendezést egy f függvénynek is 

felfoghatjuk, amelyre 

 

Az f kölcsönösen egyértelmű megfeleltetése az X=alma, szilva, barack halmaznak önmagára. Megfordítva, e 

halmaz minden önmagára való kölcsönösen egyértelmű megfeleltetése „igazából” az elemek sorrendjének egy 

megváltoztatását jelenti. Vagyis az elemek különféle sorrendjeinek vizsgálata helyett tekinthetjük az adott 

elemek halmazának önmagára való bijekcióit is. Ezt a megközelítést általánosítja a következő definíció, 

amelyben |X| az X halmaz elemszámát jelöli. 

4.2.1. Definíció.  Az X véges halmazt önmagára képező bijekciókat az X halmaz permutációinak nevezzük. Ha 

|X|=n, akkor az SX csoportot a kompozíció műveletére nézve (lásd 4.1.4. Definíció) n-edfokú szimmetrikus 

csoportnak nevezzük. Ha X={1,2,...,n}, akkor SX helyett Sn-et írunk. 

A transzformáció és permutáció közötti különbség nem abszolút, gyakran előfordul, hogy egy végtelen halmaz 

transzformációit is permutációknak hívjuk. 

4.2.2. Definíció.  Egy G csoport rendje a csoport elemeinek a száma. A halmazoknál megszokott jelöléssel a G 

csoport rendjét |G| jelöli. 

Az D.2.1. Tétel szerint |SX|=|X|! (azaz |X| faktoriális) tetszőleges véges X esetén. Például S4 egy eleme a fenti 

jelöléssel a következőképpen adható meg: 

 

Ez tehát azt jelenti, hogy f(1)=2, f(2)=4, f(3)=3, f(4)=1. 

4.2.3. Gyakorlat.  Számítsuk ki a fenti f∈  S4 esetén a g=f∘  f kompozíciót, és írjuk föl ezt is a most tanult 

jelöléssel. Mutassuk meg, hogy g az f inverze lesz, vagyis f∘  g=g∘  f az {1,2,3,4} halmaz identikus leképezése. 

4.2.4. Gyakorlat.  Számítsuk ki az f∘  g és g∘  f kompozíciókat, ahol 

 

Mely n≥ 1 egészekre lesz Sn kommutatív (vagyis Abel-csoport)? 

Következő témánk a permutációk előjelének a vizsgálata lesz. Ezt általában kombinatorikai úton, az úgynevezett 

inverziók számának vizsgálatával szokás megközelíteni (lásd például Freud Róbert [2] könyvében az 1.1. 

szakaszt). Mi ennek az útnak egy algebrai jellegű változatát járjuk végig, és menet közben csak utalunk a másik 

megközelítésre. 

4.2.5. Kérdés.  Rendet lehet-e csinálni egy könyvespolcon úgy, hogy mindig csak két könyvet cserélünk meg? 

Hát persze. Ha a legbaloldali helyen nem az a könyv van, ami odavaló, akkor odacseréljük azt, ami odavaló. 

Ezután a balról második helyre is odacseréljük azt, ami odavaló. Az eljárást folytatva minden könyv a helyére 

kerül, és a szükséges cserék száma a legrosszabb esetben is eggyel kevesebb, mint a könyvek száma. (Ez a 

gondolatmenet szerepelt már a 2.2.5. Feladat megoldásában, sőt ott csak szomszédos könyveket cserélgettünk.) 

4.2.6. Definíció.  Legyen X halmaz. Azt a permutációt, amely az x≠ y∈  X elemeket cseréli ki (azaz x↦ y és y↦ 

x), továbbá X összes többi elemét fixen hagyja (vagyis önmagába viszi), az (x,y) szimbólummal fogjuk jelölni 

(az x és y közötti vesszőt néha elhagyva). Az így kapott permutációkat cserének vagy transzpozíciónak 

nevezzük. 

A 4.2.5. Kérdésre adott válasz szerint Sn minden eleme fölírható cserék szorzataként (és ehhez legfeljebb n-1 

csere mindig elegendő). Azt tervezzük, hogy azokat a permutációkat, amelyek páros sok csere szorzataként 
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írhatók, páros permutációknak, azokat pedig, amelyek páratlan sok csere szorzataként írhatók, páratlan 

permutációknak nevezzük. Ezzel az elnevezéssel azonban probléma lehet, mert egy permutáció általában 

sokféleképpen áll elő cserék szorzataként. 

4.2.7. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy (12)(23)(31)(34)=(34)(24) (az egymás mellé írás kompozíciót jelöl). 

Ezek szerint nem lenne értelme a „néggyel osztható permutáció” fogalmáról beszélni, hiszen a fenti permutáció 

fölírható néggyel osztható számú, és néggyel nem osztható számú transzpozíció szorzataként is. Ha lenne olyan 

permutáció, amely páros sok csere szorzataként is és páratlan sok csere szorzataként is előállna, akkor nem 

tudnánk, hogy most ezt párosnak, vagy páratlannak nevezzük. Szerencsére ez nem fordulhat elő, de ezt nem 

egészen triviális bebizonyítani. Most ez a bizonyítás következik. 

Tekintsük az alábbi polinomot: 

 

Vagyis összeszoroztuk az összes xi-xj különbséget, ahol i<j. 

Megjegyzés 

A P(x1,...,xn) polinom egy Vandermonde-determináns értéke (D.5.4. Tétel). Nem lenne szerencsés 

azonban ezt most felhasználnunk, mert a determináns definíciójában szükség van a páros és páratlan 

permutáció fogalmára, és a most tárgyaltak felhasználhatók a determináns fogalmának alternatív 

bevezetésére is. 

Tegyük föl, hogy f permutáció az {1,2,...,n} halmazon. Helyettesítsük be P-be az x1,...,xn változókat az f által 

megadott sorrendben, azaz számítsuk ki a P(xf(1), ..., xf(n)) kifejezést. Most is az x1,...,xn változók összes lehetséges 

különbségeit szorozzuk össze. Ha a P argumentumainak f szerinti új sorrendjében x2 megelőzi x1-et, akkor már 

nem az x1-x2 különbség szerepel a szorzatban, hanem helyette az x2-x1, vagyis a tényezők előjelei 

megváltozhatnak. Mindenesetre az eredmény csak előjelben különbözhet P(x1,...,xn)-től. Ezt az előjelet 

(pontosabban a neki megfelelő +1 vagy -1 számot) az f permutáció előjelének fogjuk nevezni, és sg(f)-fel 

jelöljük majd. Képletben: 
 

 (4.2) 

Megjegyzés 

Emlékeztetjük az Olvasót, hogy ha adott az f permutáció, akkor az i<j elemekre akkor mondjuk, hogy 

inverzióban állnak, ha f(i)>f(j). Jelölje k az inverzióban álló párok számát. Ekkor a P(xf(1),..., xf(n)) 

polinomot k darab előjelváltással hozhatjuk „alapállapotba”, és ezért sg(f)=(-1)k. 

4.2.8. Gyakorlat.  Határozzuk meg az (12) csere előjelét. 

Természetesen fáradságos lenne minden permutáció előjelét a P polinom segítségével kiszámítani. Ez nem is 

így fog történni! A P segítségével bebizonyítjuk az előjelképzés olyan tulajdonságait, amely már lehetővé teszi 

az előjel gyors, könnyű kiszámítását. 

4.2.9. Lemma.  Ha f,g∈  Sn, akkor sg(f∘  g)=sg(f)sg(g). 

Bizonyítás. A fenti (4.2) képletet az f∘  g permutációra alkalmazva 

 

A bal oldalt máshogy is kiszámítjuk. Vezessük be az yj=xf(j) segédváltozókat. Ekkor xf∘  g(i)=xf(g(i))=yg(i), és így 
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(az utolsó egyenlőség a (4.2) képlet következménye). Az xi értékét visszaírva, és a (4.2) képletet harmadszor is 

alkalmazva 

 

adódik. Így végül is 

 

A nem nulla P polinommal egyszerűsítve az állítást kapjuk. □ 

4.2.10. Gyakorlat.  Az előző bizonyításban a sg(f∘  g)=sg(g)sg(f) összefüggés jött ki, és nem az, amit a 

lemmában állítottunk. Nem baj-e ez? Hiszen f∘  g=g∘  f általában nem teljesül! 

4.2.11. Következmény.  Az identikus permutáció előjele +1. Ha f,g∈  Sn egymás inverzei, akkor f és g előjelei 

egymásnak reciprokai, és így megegyeznek. 

Bizonyítás. Az, hogy sg(id)=+1, a definícióból közvetlenül világos, adunk azonban egy másik bizonyítást is. 

Nyilván id∘  id=id, ezért az előző lemma miatt 

 

A nem nulla sg(id) számmal egyszerűsítve sg(id)=1 adódik. 

A második állítás bizonyításában azt használjuk ki, hogy f∘  g=id. Ismét az előző lemma miatt 

 

Ezért sg(g)=1/sg(f). De sg(f) értéke 1 vagy -1, és e két szám reciproka önmaga. □ 

Megjegyzés 

A 4.2.9. Lemma azt fejezi ki, hogy az sg: Sn→ {1, -1} leképezés művelettartó (lásd 2.2.34. Definíció), 

ahol az Sn-ben tekintett művelet a kompozíció, az {1, -1} halmazon tekintett művelet pedig a számok 

közönséges szorzása (erre a műveletre {1, -1} nyilván csoport). Ezért a fenti következmény 

bizonyításában a 2.2.44. Feladat állítására is hivatkozhattunk volna. 

4.2.12. Lemma.  Minden csere előjele -1. 

Bizonyítás. A 4.2.8. Gyakorlat szerint az (12) csere előjele -1. Hasonlóan kiszámolhatnánk az (ij) csere előjelét 

is, elegánsabb azonban a következő gondolatmenet. Legyen g egy olyan permutáció, ami az 1-et i-be, a 2-t j-be 

viszi, a többi helyen pedig az értéke tetszőleges. Belátjuk, hogy 

 

Két függvény akkor egyenlő, ha minden helyen ugyanazt az értéket veszik fel, ezt kell ellenőrizni. 

Az i helyen a jobb oldal értéke j. A bal oldalt kiértékelve először g inverzét kell alkalmaznunk, ez az i-t 1-be 

viszi. Ezután az (12) csere az 1-et elviszi 2-be, majd g a 2-t elviszi j-be. Tehát a bal oldal is j-be viszi az i-t. 

A j helyen mind a bal, mind a jobb oldal értéke i lesz, a fentivel analóg gondolatmenet szerint. 

Végül legyen k olyan hely, ami különbözik i-től is és j-től is. A jobb oldal k-t önmagába viszi. A bal oldalon 

először g inverzét alkalmazzuk k-ra, az eredményt jelölje ℓ (tehát akkor g(ℓ)=k). Mivel g-1 bijekció, az ℓ szám 

különbözik 1-től és 2-től (hiszen az 1 és a 2 az i és a j képe g-1-nél, és feltettük, hogy k különbözik i-től és j-től). 

Ezért (12) önmagába viszi ℓ-et, amelyet így g visszavisz k-ba. Tehát a bal és jobb oldal k-nál felvett értéke is 

egyenlő. 

A fenti képletet tehát beláttuk, vegyük mindkét oldal előjelét. A 4.2.9. Lemmát ismételten alkalmazva 
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a 4.2.8. Gyakorlat és a 4.2.11. Következmény miatt. □ 

Innen azonnal látszik, hogy ha egy permutáció páros sok csere szorzata, akkor előjele (a 4.2.9. Lemma szerint) 

+1, ha pedig páratlan sok csere szorzata, akkor előjele -1, és így két ilyen permutáció soha nem lehet egyenlő. 

4.2.13. Definíció.  Az f∈  Sn permutáció páros, ha előáll páros sok csere szorzataként. Azt is mondjuk, hogy az 

ilyen permutációk előjele+1. A többi permutáció páratlan, ezek előjele -1. Az f permutáció előjelét sg(f) jelöli. 

4.2.14. Tétel.  Legyen n≥ 1 egész és f,g∈  Sn. 

1. Az Sn csoport egy eleme akkor és csak akkor páros permutáció, ha előáll páros sok csere szorzataként, és 

akkor és csak akkor páratlan permutáció, ha előáll páratlan sok csere szorzataként. Speciálisan minden csere 

páratlan permutáció, az identitás pedig páros permutáció (nulla darab csere szorzata). 
2. sg(f∘  g)=sg(f)sg(g) (ez a permutációk előjelének szorzástétele). Másképp fogalmazva: két páros, illetve két 

páratlan permutáció szorzata páros, egy páros és egy páratlan permutáció szorzata páratlan. 
3. Ha f és g egymás inverzei, akkor paritásuk és előjeleik egyenlők.□ 

Megjegyzés 

Fontos megjegyzés, hogy ennek a tételnek a birtokában elfelejthetjük az előjel bonyolult, a P 

polinomot használó definícióját, ezt már soha nem fogjuk használni! A fenti tétel ugyanis egyértelműen 

meghatározza minden permutáció előjelét, és a lényeg az, hogy ilyen tulajdonságú sg függvény létezik. 

Ha ezt a létezést be tudnánk bizonyítani máshogy, egyszerűbben is, mint a P polinomra gondolva, 

akkor ezt a polinomot meg sem kellene említeni. Egy matematikai objektum tulajdonságai 

fontosabbak, mint az őt létrehozó konstrukció technikai részletei. 

4.2.15. Definíció.  Az Sn szimmetrikus csoport páros permutációiból álló részcsoportot az n-edfokú alternáló 

csoportnak nevezzük, jele An. 

Az előző tétel szerint a páros permutációk tényleg részcsoportot alkotnak. Most meghatározzuk az alternáló 

csoport elemeinek a számát. 

4.2.16. Következmény.  Ha n>1, akkor Sn-ben ugyanannyi páros és páratlan permutáció van. Az An alternáló 

csoport elemszáma tehát n!/2. 

Bizonyítás. Kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést létesítünk a páratlan és a páros permutációk között. Ha f 

páros permutáció, akkor rendeljük hozzá az 

 

nyilván páratlan permutációt. Az F megfeleltetés azért lesz kölcsönösen egyértelmű, mert létezik inverze, ez 

tetszőleges g páratlan permutációhoz a 

 

páros permutációt rendeli. Az F és G tényleg egymás inverzei, hiszen ha egymás után alkalmazzuk őket, akkor 

 

és ugyanígy . □ 

Megjegyzés 

Ha X tetszőleges véges halmaz, amelynek n eleme van, akkor természetesen az SX csoport esetében is 

beszélhetünk páros és páratlan permutációkról, valamint az AX alternáló csoportról is, hiszen SX-ben 

„ugyanúgy” kell a permutációkkal számolni, mint Sn-ben. 
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Egy permutáció előjelének megállapítása nem praktikus a P polinommal való számolással, de még a cserék 

szorzatára bontás is hosszadalmas lehet. Most egy olyan módszert mutatunk, amely ennél kényelmesebb és 

áttekinthetőbb. Ehhez először a csere fogalmát általánosítjuk. 

4.2.17. Definíció.  Legyen X halmaz, és x1,x2,x3,...,xk-1,xk∈  X. Jelölje 

 

azt a permutációt, amelynél az x1 képe x2, az x2 képe x3, és így tovább, az xk-1 képe xk, végül az xk képe x1, és X 

többi eleme a helyén marad. Az így kapott permutációkat ciklusoknak nevezzük. A k szám ennek a ciklusnak a 

hossza. 

A vesszőt a transzpozíciókhoz hasonlóan sokszor elhagyjuk majd a ciklus elemei közül. A ciklus elnevezés 

magyarázata az, hogy a zárójelben a jelek körbepermutálódnak. Tipikus ciklus például, ha egy kártyacsomag 

lapjait úgy permutáljuk, hogy a felső lapot legalulra tesszük. 

4.2.18. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy (123)=(231), sőt 1≤ i≤ k esetén 

 

vagyis egy ciklust bármelyik eleménél kezdve ugyanazt a permutációt kapjuk. 

Megjegyzés 

Nagyon fontos, hogy ne keverjük össze a permutációk kétféle jelölését. Az 

 

permutációk nem ugyanazok! Az f az 1-et 1-be, a g az 1-et 3-ba viszi. A g permutációt ciklus-jelöléssel 

négyféleképpen írhatjuk fel: 

 

Az f permutációnak a megadott fölírásában az alsó soron nem lehet változtatni (mert akkor másik 

permutációt kapnánk). Ugyanakkor f is ciklus, és ezért három további módon fölírható: 

 

A hagyományos jelölésnél tehát két sor van, a felső az alapsorrend. A ciklusos jelölésben viszont csak 

egy sor szerepel. 

4.2.19. Definíció.  Két ciklust diszjunktnak hívunk, ha nincs közös elemük. 

4.2.20. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha f és g diszjunkt ciklusok, akkor fölcserélhetők, azaz f∘  g=g∘  f. 

A ciklusok jelentőségét a következő állítás világítja meg. 

4.2.21. Tétel.  Tegyük föl, hogy X véges halmaz. Ekkor X minden permutációja fölírható páronként diszjunkt 

ciklusok szorzataként. 

Bizonyítás. Eljárást is adunk a ciklusfelbontás elkészítésére. Ehhez rajzolni fogunk, de kis gyakorlattal a rajz 

elhagyható, és az eljárás fejben elvégezhető. 

Rajzoljuk le X elemeit egy papírra (vagyis minden x∈  X elemhez egy pont tartozzék). Rögzítsük az f 

permutációt, és minden x∈  X esetén húzzunk egy nyilat az x pontból az f(x) pontba. Természetesen minden 

pontból pontosan egy nyíl indul, és minden pontba pontosan egy nyíl érkezik, hiszen f bijekció. 

Vegyünk egy tetszőleges x=x1 pontot, és kövessük sorban a belőle kiinduló nyilakat. Az x1-ből induló nyíl x2-be, 

az x2-ből induló x3-ba vezet, és így tovább. Mivel X véges, előbb-utóbb egy olyan pontba kell érkeznünk, ahol 

már jártunk. Megmutatjuk, hogy az első ilyen ismétlődő pont az x=x1 lesz. 
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Legyen y az első olyan pont, ahol sétánk során kétszer járunk. Ebbe, mint az összes többi pontba is, csak 

egyetlenegy nyíl érkezik: z→ y. Tehát y-ba csakis z-ből érkezhetünk (mindkétszer). De z-ben nem jártunk 

kétszer, mert akkor z korábbi pont lenne a séta során, amit kétszer érintettünk. Ezért y a sétánk kiindulópontja, 

vagyis tényleg az x pont. 

A sétánk során érintett pontok tehát egy (x1,x2,..., xk) ciklust alkotnak, amit ebben a sorrendben járunk be, és 

utána visszatérünk x1-be. Radírozzuk ki ezeket a pontokat, és a közéjük rajzolt k darab nyilat. A megmaradó 

rajzban újra minden pontból egy nyíl indul és egy nyíl érkezik, ezért megismételhetjük a gondolatmenetet. Így 

rajzunkat végül is diszjunkt „körökre” bontottuk. Megmutatjuk, hogy az így kapott diszjunkt ciklusok g szorzata 

(bármilyen sorrendben) az eredeti f permutáció. 

Valóban: vegyünk egy tetszőleges x pontot, hová viszi ezt a g permutáció? Az x-et minden olyan ciklus fixálja, 

amelyben x nem szerepel. Az egyetlen olyan ciklusban, ahol x szerepel, az x-ből induló nyíl mentén mozdulunk 

el, amikor g-t alkalmazzuk, azaz f(x)-be jutunk. Az f(x) pontot azonban a többi ciklus szintén fixálja, hiszen 

azokban sem szerepel. Ezért g az x-et tényleg f(x)-be viszi. □ 

Láttuk, hogy egy permutációt sokféleképpen írhatunk föl cserék szorzataként. A diszjunkt ciklusokra való 

felbontás ugyanakkor a sorrendtől eltekintve egyértelmű. Ennek pontos megfogalmazását és bizonyítását 

gyakorlatnak hagyjuk. 

4.2.22. Gyakorlat.  Fogalmazzuk meg, hogy a diszjunkt ciklusokra való felbontás milyen értelemben 

egyértelmű, és bizonyítsuk is be az állítást. 

4.2.23. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy 

 

Itt k-1 tényező szerepel, ezért páratlan hosszú ciklus páros permutáció, páros hosszú ciklus pedig páratlan 

permutáció. Így (a permutációk előjelének szorzástétele miatt) most már könnyű egy f permutáció előjelét 

meghatározni. 

4.2.24. Következmény.  Bontsuk föl az f permutációt (nem feltétlenül diszjunkt) ciklusok szorzatára. Ha 

páratlan sok páros hosszú ciklus keletkezik, akkor f páratlan, egyébként pedig páros. 

Bizonyítás. Tudjuk, hogy szorzat előjele az előjelek szorzata. A páratlan hosszú ciklusok párosak, tehát az előjel 

kiszámítása szempontjából nem számítanak. A páros hosszú ciklusok páratlanok, tehát ha m darab van belőlük, 

akkor az előjel (-1)m. □ 

Megjegyzés 

A GAP program segítségével a ciklusok szorzását a következőképpen végezhetjük el: 

 

              (1,2,3,4,5)*(4,5,2)^-1*(3,4); 

              (1,5)(2,4,3) 

             

Vigyázzunk, a program balról jobbra szoroz! 

Gondolkodjunk!   

4.2.25. Gyakorlat.  Adjuk meg az alábbi hat permutáció ciklusfelbontását és előjelét. 

 

Tegyük meg ugyanezt az {1,2,...,n} halmazon értelmezett „hátulról előre” permutációval is (amelynél az alsó 

sorban a felső sorrend fordítottja szerepel). 
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4.2.26. Gyakorlat.  Legyen f=(12)(345). Hány különböző hatványa van ennek a permutációnak a kompozíció 

műveletére nézve (lásd 2.2.19. Definíció)? Melyik a legkisebb hatványa, ami az egységelemet adja? Mely k és ℓ 

egészekre igaz, hogy fk=fℓ? 

4.2.27. Gyakorlat.  Rendezhetők-e a könyvek a könyvespolcon úgy, hogy csak szomszédos (helyen lévő) 

könyvek cseréjét engedjük meg? 

4.2.28. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy kártyacsomag lapjainak tetszőleges sorrendje megkapható a 

következő kétféle mozdulat véges sokszori alkalmazásával: a legfelső két lap cseréje, illetve a csomag elemelése 

(azaz a csomag tetejéről leveszünk egy kisebb csomagot, és azt változatlan sorrendben az aljára tesszük). 

Hogyan fogalmazható meg ez az állítás Sn permutációi segítségével? Milyen ciklusfelbontású permutációk 

felelnek meg ennek a két mozdulatnak? 

4.2.29. Gyakorlat.  Ha egy kártyacsomag négy lapból áll, és az emeléseken kívül az első és a harmadik lapot 

szabad megcserélni, akkor megkaphatjuk-e a lapok összes lehetséges 24 sorrendjét? 

4.2.30. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha n≥ 3, akkor An minden eleme (azaz minden páros permutáció) előáll 

hármasciklusok szorzataként. 

4.2.31. Feladat.  Keressük meg az összes olyan f∈  Sn permutációt, amely fölcserélhető az (1,2,..., n) ciklussal. 

4.2.32. Feladat.  Mutassuk meg, hogy egy permutáció akkor és csak akkor hatványa egy ciklusnak, ha diszjunkt 

ciklusfelbontásában a ciklusok hossza azonos (az egyelemű ciklusokat nem írjuk ki). 

4.2.33. Feladat.  Legyen adott Sn transzpozícióinak egy halmaza. Készítsünk egy G gráfot az {1,2,...,n} 

csúcshalmazon úgy, hogy ha a halmazban benne van az (ab) transzpozíció, akkor behúzzuk az a-t b-vel 

összekötő élet. Bizonyítsuk be a következő állításokat. 

1. Ha a G gráf összefüggő, akkor az adott transzpozíciók alkalmas szorzataként minden permutáció előállítható 

(a szorzatban ugyanaz a transzpozíció többször is szerepelhet). 
2. Ha i és j a G gráf különböző komponenseiben vannak (vagyis nincs közöttük út), akkor az adott 

transzpozíciók szorzataként nem állítható elő egyetlen olyan permutáció sem, amely i-t j-be viszi. 

4.2.34. Feladat.  Mutassuk meg, hogy Sn valamennyi eleme előáll legfeljebb n-1 darab transzpozíció 

szorzataként. Van-e olyan elem, amihez n-1 transzpozíciónál kevesebb nem elegendő? 

4.2.35. Feladat.  Legyenek k és t egynél nagyobb, relatív prím egészek. Az 1,2,...,n számok 1,2,..., n 

sorrendjéből kiindulva tetszőleges két olyan elemet fölcserélhetünk, amelyek különbsége k vagy t. Bizonyítsuk 

be, hogy ilyen lépések egymásutánjával akkor és csak akkor juthatunk el minden lehetséges sorrendhez, ha k+t-

1≤ n. 

3. Izomorfizmus, ciklikus csoportok 

A csoportelmélet egyik célja az, hogy minél több csoportnak leírjuk a szerkezetét. Mit is értünk ez alatt? Például 

az 1 és a -1 számok egy G csoportot alkotnak a szorzásra. Van-e „más” kételemű csoport? Nyilván van, például 

a ℤ 2
+, vagyis a 0 és 1 számok a mod 2 összeadásra. Vegyük észre azonban, hogy ebben a két csoportban 

„ugyanúgy kell számolni”. Hiszen mindkét csoportnak két eleme van, a neutrális elem (ezt jelölje e), és ezen 

kívül még egy másik elem (ezt jelölje b). A neutrális elemmel nyilvánvaló, hogyan kell a műveletet végezni, ha 

meg a b elemet műveletezzük össze saját magával, akkor az e-t kapjuk (hiszen (-1)(-1)=1, illetve 1+2 1=0). 

Általában két csoportot akkor tekinthetünk „egyformának”, ha „ugyanúgy kell számolni bennük”, még ha mások 

is az elemeik vagy a művelet. Csak abban különbözhetnek, hogy az elemeket vagy a műveletet „máshogy 

hívják”. A fenti példában a neutrális elem egyszer 0, egyszer meg 1 volt, a csoport másik eleme pedig egyszer 1, 

egyszer meg -1. Tekintsük azt a ψ:ℤ 2
+→ G megfeleltetést, amelynél ψ(0)=1 és ψ(1)=-1, ez kölcsönösen 

egyértelmű. Azt, hogy a két csoportban „ugyanúgy kell számolni”, az fejezi ki, hogy a ψ leképezés művelettartó 

(erről már volt szó a 2.2.34. Definícióban és a 1. szakaszban is). Például a 

 

képlet így olvasható: ha már a ℤ 2
+ csoportban tudom, hogy az 1 elemet hogyan kell önmagával összeadni, akkor 

ez a képlet megadja, hogy a neki megfelelő ψ(1)=-1 elemet hogyan kell önmagával összeszorozni a G 
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csoportban. Ha valaki az első csoportban ismeri az összes elempárra a művelet eredményét, akkor ψ 

segítségével a második csoportban is minden számítást el tud végezni. 

4.3.1. Definíció.  Legyen G csoport a * műveletre, és H csoport a ∙ műveletre. Azt mondjuk, hogy egy ψ:G→ H 

leképezés csoporthomomorfizmus, ha művelettartó, vagyis ha tetszőleges a,b∈  G esetén 

 

Ha ψ kölcsönösen egyértelmű is a G és H halmazok között, akkor ψizomorfizmus. A G és a Hizomorf csoportok, 

ha létezik közöttük izomorfizmus. Ennek jele G≅ H. 

A 2.2.44. Feladatban megmutattuk, hogy minden ψ csoporthomomorfizmus G egységelemét a H egységelemébe 

képzi, továbbá azt is, hogy g∈  G esetén 

 

(a bal oldalon G-beli, a jobb oldalon H-beli inverzképzés szerepel). Vagyis minden homomorfizmus tartja az 

inverzképzés műveletét is. 

4.3.2. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha G és H kételemű csoportok, akkor G≅ H. 

Az általános homomorfizmusokkal részletesebben a 7. szakaszban foglalkozunk majd. Most lássunk példákat 

izomorfizmusokra. Azt javasoljuk, hogy az Olvasó ellenőrizze az alábbi állításokat. 

4.3.3. Példa.  Az alábbiakban megadott csoportok izomorfak. 

1. Az origó körüli forgatások csoportja a kompozícióra, és az 1 hosszú komplex számok csoportja a szorzásra 

(4.1.27. Gyakorlat). 
2. Az origó körüli forgatások csoportja a kompozícióra, és a valós, kétszer kettes, ortogonális, 1 determinánsú 

mátrixok csoportja a szorzásra. 
3. Ha P és Q pontok a síkon, akkor a P-t fixáló egybevágóságok G csoportja, illetve a Q-t fixáló 

egybevágóságok H csoportja. Legyen f tetszőleges, rögzített egybevágóság, amely P-t Q-ba viszi. Ekkor az f-

fel konjugálás, vagyis a θ(g)=fgf-1 leképezés izomorfizmus G és H között, melynek inverze θ-1(h)=f-1hf. 
4. A valós számok az összeadásra, és a pozitív valós számok a szorzásra. Az izomorfizmust a θ(x)=10x 

leképezés adja meg (melynek inverze a tízes alapú logaritmusfüggvény). 
5. Az egész számok az összeadásra, és a 10 szám egész kitevőjű hatványai a szorzásra. 
6. Ha t tengelyes tükrözés, akkor a {t,id} csoport és ℤ 2

+, itt id↔ 0 és t↔ 1. 
7. A ℤ 4

+ és a ℤ 5
× csoportok. Az izomorfizmust a θ(n)=2n függvény adja meg, ahol a hatványozást modulo 5 

végezzük. 
8. A ℤ 8

× és a ℤ 12
× csoportok (pl. 1↔ 1, 3↔ 5, 5↔ 7, 7↔ 11). 

4.3.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha G csoport és g∈  G, akkor a g-vel való konjugálás a G csoportot 

önmagára képző izomorfizmus. 

Az izomorfizmusok a csoportok osztályozását teszik lehetővé. Például a kételemű csoportok egy 

izomorfiaosztályt alkotnak. Ez azt jelenti, hogy bármely két kételemű csoport izomorf, de egyik sem izomorf 

semmilyen más csoporttal. Ez az izomorfizmusok alábbi tulajdonságain múlik. 

4.3.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy homomorfizmusok kompozíciója is homomorfizmus, és egy izomorfizmus 

inverze is izomorfizmus. 

4.3.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg az izomorfia alábbi tulajdonságait. 

1. Minden csoport izomorf önmagával (az izomorfia reflexív). 
2. Ha G≅ H, akkor H≅ G (az izomorfia szimmetrikus). 
3. Ha G≅ H és H≅ K, akkor G≅ K (az izomorfia tranzitív). 

Az izomorfizmusok megőriznek minden olyan tulajdonságot, amely a csoport műveletének segítségével lett 

definiálva. 

4.3.7. Gyakorlat.  Legyen ψ: G→ H szürjektív homomorfizmus. Mutassuk meg, hogy ha G kommutatív 

csoport, akkor H is az. Adjunk ellenpéldát az állítás megfordítására. 
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4.3.8. Kérdés.  Izomorf-e az origó körüli forgatásoknak és a sík eltolásainak csoportja? 

Mindkét csoport kommutatív, így ez nem segít az izomorfia vizsgálatában. Azonban vegyünk egy f középpontos 

tükrözést (azaz 180 fokos forgatást). Ez nem az identitás, de a négyzete az. Ezért az izomorfizmusnál vett képe 

egy olyan r eltolás kell, hogy legyen, amire ugyanez teljesül. Ilyen eltolás azonban nincs: ha egy eltolás nem az 

identitás, akkor kétszer alkalmazva a kétszer olyan hosszú vektorral való eltolást kapjuk. Ezért ez a két csoport 

nem izomorf. 

Ez a példa azt mutatja, hogy hasznos lesz részletesen megvizsgálni a hatványozás tulajdonságait egy tetszőleges 

csoportban. A 2.2.20. Gyakorlatban már megtanultuk, hogy a hatványozás szokásos azonosságai a pozitív és 

negatív kitevőkre is érvényben maradnak. Az 5. szakaszban megállapítottuk, hogy ha egy nem nulla komplex 

számnak van két egyenlő hatványa, akkor a hatványai periodikusan ismétlődnek. A periódus hosszát a komplex 

szám rendjének neveztük. Megemlítettük, hogy ugyanez érvényes akkor is, ha egy n-hez relatív prím számot 

hatványozunk a mod n szorzásra nézve, így jutunk el a számelméletben tanult rend fogalmához. A 4.2.26. 

Gyakorlat megoldásában pedig láttuk, hogy a permutációk hatványozásakor is hasonló dolgok történhetnek. Az 

általánosítást úgy végezzük, hogy 

• ha G a nem nulla komplex számok csoportja a szorzásra, azaz G=ℂ ×, akkor visszakapjuk a komplex számok 

rendjének tulajdonságait, ezért ez mintául szolgál az általánosítás elvégzéséhez; 
• ha G=ℤ n

×, akkor ingyen megkapjuk a számelméletben tanult elemrend tulajdonságait; 
• ha G=Sn, akkor szintén ingyen a permutációk esetében is kiderüljön, hogy mik a hatványozás és az elemrend 

tulajdonságai; 
• végül ha később új csoportokról hallunk, akkor az elemrend tulajdonságait ott is felhasználhassuk majd. 

> Az elvégzendő munka annyira hasonlít ahhoz, amin komplex számok esetében már átrágtuk magunkat, hogy 

az egészet gyakorlatnak hagyjuk. 

4.3.9. Definíció.  Legyen G csoport és g∈  G. A g elem rendje a g különböző hatványainak a száma (ez tehát 

vagy egy pozitív egész szám, vagy pedig a ∞ szimbólum; az utóbbi esetben azt mondjuk, hogy g rendje 

végtelen). A g elem rendjének jele o(g) (de csoportelméleti könyvekben gyakran alkalmazzák a |g| jelölést is). 

Azt mondjuk, hogy egy k egész szám jó kitevője a g∈  G csoportelemnek, ha gk=1 (azaz G egységeleme). A 

másodrendű elemeket involúciónak is nevezzük. 

4.3.10. Gyakorlat.  Legyen G csoport és g∈  G. Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. A g-nek vagy bármely két egész kitevőjű hatványa különböző (ilyenkor a rendje végtelen), vagy pedig a 

hatványok a rend szerint periodikusan ismétlődnek. 
2. A rend a legkisebb pozitív jó kitevő (véges rendű elem esetén). 
3. Tetszőleges k és ℓ egészekre, o(g)≠∞ esetén 

 

A jó kitevők tehát pontosan a rend többszörösei. 
4. A hatvány rendjének képlete: 

 

5. Az egységelem az egyetlen olyan elem, melynek a rendje 1. 

4.3.11. Gyakorlat.  Határozzuk meg az E(2) csoportban (a sík egybevágósági transzformációinak csoportjában) 

az elemek rendjeit. 

Egy permutáció ciklusfelbontása nemcsak az előjel, hanem a rend kiszámításához is komoly segítség. Azonban 

míg az előjelképzésnél nem volt lényeges, hogy a felbontásban szereplő ciklusok diszjunktak-e, a rend 

kiszámításánál ez alapvetően fontos. 

4.3.12. Állítás.  Bontsuk az f permutációt diszjunkt ciklusok szorzatára. Ekkor f rendje a szereplő ciklusok 

hosszának legkisebb közös többszöröse. 
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Bizonyítás. Elsőként azt mutatjuk meg, hogy minden k hosszú ciklus rendje k. Ha az f=(x1,...,xk) ciklust ℓ<k-adik 

hatványra emeljük, akkor fℓ az x1-et xℓ+1-be viszi. Ez nem az x1, és így fℓ még nem az identikus permutáció. 

Viszont fk=id, hiszen ekkor a ciklus minden xi eleme egyszer „körbemegy”. Vagyis k a legkisebb pozitív egész, 

amelyre f-et emelve az identitást kapjuk, és így k az f rendje. 

Tekintsük most az f=f1... fm permutációt, ahol az f1,..., fm diszjunkt ciklusok. Azt állítjuk, hogy fℓ=id akkor és csak 

akkor teljesül, ha minden j-re fj
ℓ=id. Ez azért igaz, mert ezek a ciklusok diszjunkt halmazokat mozgatnak. Ha 

például f1 az (x1,...,xk) ciklus, akkor az f2,..., fn permutációk az x1,...,xk mindegyikét fixen hagyják, és ezért fℓ 

ugyanoda viszi mindegyik xi elemet, mint az f1
ℓ. De fj

ℓ akkor és csak akkor az identitás, ha fj rendje (vagyis a 

hossza) osztója ℓ-nek. Tehát fℓ=id akkor és csak akkor, ha mindegyik fj ciklus hossza osztója ℓ-nek. A legkisebb 

ilyen tulajdonságú pozitív egész pedig e ciklushosszak legkisebb közös többszöröse. □ 

Ha egy g csoportelem rendje n<∞, akkor az előzőek szerint gn-1=g-1, vagyis g inverze megkapható úgy, hogy a g 

elemet néhány példányban önmagával összeszorozzuk. 

4.3.13. Következmény.  Ha G olyan csoport, amelynek minden eleme véges rendű (például G véges csoport), 

akkor G minden nem üres, szorzásra zárt részhalmaza részcsoport. 

Megjegyzés 

Egy csoportot torziócsoportnak nevezünk, ha minden elemének véges a rendje. Ebből nem következik, 

hogy a csoport maga is véges, például az összes komplex egységgyökök végtelen torziócsoportot 

alkotnak a szorzás műveletére. Egy csoport torziómentes, ha az egységelemen kívül minden elem 

rendje végtelen. Ilyen például a komplex számok additív csoportja. 

4.3.14. Gyakorlat.  Legyen G csoport, és g∈  G. Mutassuk meg, hogy a g elem egész kitevőjű hatványai 

részcsoportot alkotnak G-ben. 

4.3.15. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden csoporthomomorfizmus tartja az egész kitevős hatványozás 

műveletét is, vagyis ha ψ: G→ H homomorfizmus, g∈  G, és n egész szám, akkor ψ(gn)=ψ(g)n. 

4.3.16. Gyakorlat.  Legyen ψ: G→ H csoporthomomorfizmus. Mi a kapcsolat g∈  G és ψ(g)∈  H rendje között? 

Igazoljuk, hogy izomorfizmusnál az elemrend nem változik. 

Fontos szerepet játszanak azok a csoportok, amelyek „olyan kicsik, hogy” egy elemük hatványaiból állnak. 

Ilyen például az egész számok ℤ + csoportja az összeadásra. Mivel a művelet az összeadás, itt hatvány helyett 

többszörösről kell beszélnünk. Az pedig világos, hogy az 1 szám összes egész számú többszöröse kiadja az 

összes egész számot. 

4.3.17. Definíció.  Egy G csoportot ciklikusnak nevezünk, ha egy alkalmas g elemének az egész kitevőjű 

hatványaiból áll. Az ilyen g elemeket a Ggenerátorelemeinek (ritkán primitív elemeinek) nevezzük. Még 

máshogy fogalmazva: a g elem generálja a G csoportot. 

Minden ciklikus csoport kommutatív, hiszen egy elem hatványai egymással fölcserélhetők. További fontos 

példa ciklikus csoportra a ℤ n
+ csoport, ez is nyilván az 1 szám összes többszöröseiből áll. Nemsokára belátjuk 

első csoportelméleti struktúratételünket, ami azt mondja ki, hogy a felsoroltakon kívül „nincs más” ciklikus 

csoport. 

4.3.18. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℤ + és a ℤ 12
+ csoportok összes generátorelemét. 

4.3.19. Gyakorlat.  Legyen ψ: G→ H szürjektív homomorfizmus. Mutassuk meg, hogy ha G ciklikus csoport, 

akkor H is az. Adjunk ellenpéldát az állítás megfordítására. 

4.3.20. Tétel.  Egy csoport akkor és csak akkor ciklikus, ha izomorf a ℤ + vagy a ℤ n
+ csoportok valamelyikével 

(ahol n≥ 1 egész). Speciálisan minden ciklikus csoport kommutatív. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy G ciklikus csoport, vagyis van olyan g eleme, hogy G a g elem egész kitevős 

hatványaiból áll. A G csoport műveletét szorzásnak nevezzük, és egymás mellé írással jelöljük majd. 

Először azt az esetet vizsgáljuk, amikor g rendje végtelen. Tudjuk, hogy ekkor a gk elemek páronként 

különbözők, és ezért a ψ: k→ gk leképezés ℤ -ből G-be injektív (azaz különböző elemek képe is különböző). 
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Mivel G a g hatványaiból áll, ez a leképezés szürjektív is, vagyis kölcsönösen egyértelmű. A művelettartás a 

hatványozás azonosságaiból következik: a 2.2.20. Gyakorlat szerint 

 

Tehát G izomorf a ℤ + csoporttal. 

Ha a g elem rendje véges, mondjuk n, akkor azt mutatjuk meg, hogy G a ℤ n
+ csoporttal izomorf. Most is a 

ψ(k)=gk leképezést tekintjük. Az elemrendről tanultak miatt ez kölcsönösen egyértelmű ℤ n és G között (hiszen g 

összes hatványa éppen g0,g1,...,gn-1). A művelettartáshoz azt kell megmutatni, hogy 

 

Ez teljesül: gkgℓ=gk+ℓ, a k+ℓ és k+nℓ számok különbsége a +n művelet definíciója szerint osztható n-nel, és így az 

n rendű g elem megfelelő két hatványa tényleg megegyezik. 

Beláttuk tehát, hogy minden ciklikus csoport izomorf a ℤ +, illetve a ℤ n
+ csoportok valamelyikével. Még azt kell 

megmutatni, hogy megfordítva, ha egy G csoport izomorf a ℤ +, illetve a ℤ n
+ csoportok valamelyikével, akkor 

ciklikus. Azt már tudjuk, hogy ℤ + és ℤ n
+ ciklikus csoportok. Ezért a 4.3.19. Gyakorlat miatt G is ciklikus. □ 

4.3.21. Kérdés.  Ciklikus-e a ℤ 17
× csoport? 

Némi keresgélés után rájöhetünk arra, hogy igen: ez a csoport a 3 hatványaiból áll. Általában is igaz az, hogy ha 

p prímszám, akkor a ℤ p
× csoport ciklikus. Ez nevezetes számelméleti tétel, amit ott úgy szokás fogalmazni, hogy 

„létezik primitív gyök modulo p”. 

4.3.22. Tétel.  Legyen T véges test. Ekkor T multiplikatív csoportja ciklikus. Speciálisan ha p prímszám, akkor a 

ℤ p
× csoport ciklikus, és így izomorf a ℤ p-1

+ csoporttal. 

Erre a tételre két bizonyítást is adunk a későbbiekben (4.4.33. Feladat, illetve 4.9.36. Feladat). A k számot akkor 

nevezzük primitív gyöknek mod n, ha generálja a ℤ n
× csoportot. 

Megjegyzés 

Mi egy ilyen izomorfia haszna? Tegyük föl, hogy az x6≡ 9 (17) kongruenciát akarjuk megoldani. A ℤ 17
× 

csoport ciklikus, tehát izomorf a ℤ 16
+ csoporttal, amiben már könnyebb számolni. Az izomorfizmusnál 

a g∈ℤ 16-nak a 3g∈ℤ 17, az összeadásnak a szorzás felel meg. A 9∈ℤ 17 inverz képe 2, mert 32=9. Ezért 

ha y jelöli az x inverz képét ennél az izomorfizmusnál, azaz 3y≡ x (17), akkor az eredeti 

kongruenciának a 6y≡ 2 (16) lineáris kongruencia felel meg. Például az y=11 megoldáshoz az x=311=7 

tartozik. A ℤ p
× csoport ciklikus mivolta teszi lehetővé az úgynevezett binom kongruenciák megoldását 

a számelméletben. 

4.3.23. Lemma.  Legyen G csoport, és g egy d<∞ rendű eleme. Ekkor g hatványainak rendje d-nek osztója, és 

g-nek pontosan θ(d) darab d rendű hatványa van (itt θ az Euler-függvény). 

Bizonyítás. A hatvány rendjének képlete szerint 

 

Ez tényleg osztója d-nek, és pontosan akkor lesz d, ha (d,k)=1. Mivel g rendje d, a k kitevő a 0,1,..., d-1 

értékeket veheti fel. A keresett d rendű elemek száma tehát azon 0≤ k< d egészek számával egyenlő, amelyek d-

hez relatív prímek, azaz θ(d). □ 

4.3.24. Állítás.  Legyen G véges ciklikus csoport. Ha a d pozitív egész osztója G rendjének, akkor G-nek 

pontosan d darab olyan g eleme van, melyre gd=1, és ezek ciklikus részcsoportot alkotnak. A G csoportnak 

pontosan θ(d) darab d rendű eleme van, amelyek egymás hatványai. Ha d nem osztója G rendjének, akkor G-

ben nincs d rendű elem. 

Bizonyítás. Legyen |G|=n. Mivel G ciklikus, egy g∈  G elemének a hatványaiból áll. Így a g elemnek n 

különböző hatványa van, tehát a rendje n. 
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Tegyük föl, hogy d∣ n. A gk elem d-edik hatványa akkor 1, ha gkd=1, vagyis ha n∣ kd, ami azzal ekvivalens, 

hogy (n/d) ∣ k. Ha h=gn/d, akkor ezek az elemek 

 

Tehát azok az elemek, amelyek d-edik hatványa 1, tényleg egy d rendű ciklikus részcsoportot alkotnak. Az 

előző lemma miatt így G-ben θ(d) darab d rendű elem van (hiszen ha egy elem rendje d, akkor a d-edik 

hatványa 1, vagyis szerepel a felsoroltak között). 

Ha h1 egy másik d rendű eleme G-nek, akkor az előző lemma miatt ennek is θ(d) darab d rendű hatványa van, 

vagyis G összes d rendű eleme hatványa lesz. Ezért a d rendű elemek tényleg egymás hatványai. Végül ha d 

nem osztója n-nek, akkor G-ben az előző lemma miatt nincs d rendű elem. □ 

4.3.25. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a komplex n-edik egységgyökök csoportot alkotnak a szorzásra, és ez 

ciklikus csoport. Vezessük le az előző állításból, hogy a primitív n-edik egységgyökök száma θ(n). 

4.3.26. Lemma.  Ciklikus csoport minden részcsoportja is ciklikus. 

Bizonyítás. Az alábbiak megértéséhez érdemes átismételni a 3.2.7. Tétel bizonyítását és a 3.2.9. Feladat 

megoldását. Legyen G ciklikus csoport, amely egy g elemének a hatványaiból áll, és H részcsoportja G-nek. 

Tekintsük azokat a k egészeket, melyekre gk∈  H: 

 

Megmutatjuk, hogy az I nem üres halmaz zárt az összeadásra, és minden elemének minden egész többszörösét 

tartalmazza. Valóban, nyilván 0∈  I, hiszen g0 a G és H közös egységeleme. Ha k,ℓ∈  I, akkor gk∈  H és gℓ∈  H, és 

így gk+ℓ=gkgℓ∈  H (mert H zárt a szorzásra), vagyis k+ℓ∈  I. Ha pedig k∈  I és m∈  ℤ , akkor gk∈  H, vagyis 

gkm=(gk)m∈  H (hiszen H zárt a hatványozásra), vagyis km∈  I. A 3.2.9. Feladat miatt van olyan j egész, hogy I 

éppen j többeseiből áll. Így gk∈  H akkor és csak akkor, ha j∣ k, vagyis ha gk hatványa gj-nek. Tehát H pontosan 

gj hatványaiból áll, és ezért ciklikus. □ 

Így a végtelen ciklikus csoport részcsoportjai kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak a nemnegatív 

egészekkel, hiszen minden részcsoportot egyértelműen generálhatunk egy nemnegatív egész számmal. 

Megjegyzés 

A fenti állítás már a 3.2.9. Feladatból is következik. Valóban, ha I részcsoportja ℤ +-nak, akkor bármely 

elemének az egész többszöröseit is tartalmazza, hiszen minden részcsoport zárt az egész kitevőjű 

hatványozásra, amely az additív írásmód esetén a többszörösnek felel meg. 

4.3.27. Állítás.  Ha G egy n rendű (véges) ciklikus csoport, akkor annyi részcsoportja van, ahány pozitív osztója 

van n-nek: minden d osztóhoz pontosan egy d rendű részcsoport létezik. Ez pontosan a generátorelem azon 

hatványaiból áll, ahol a kitevő n/d-nek többszöröse. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy G véges, rendje n, és H egy d rendű részcsoportja G-nek. Az előző lemma miatt H 

ciklikus csoport, álljon a h elem hatványaiból. Ekkor h rendje d. A 4.3.24. Állításban már megmutattuk, hogy h 

rendje osztója G rendjének, azaz d∣ n, továbbá hogy G minden d rendű eleme hatványa h-nak. Ha H1 is egy d 

rendű részcsoport, akkor ez is ciklikus, és egy szintén d rendű h1 elem hatványaiból áll. Ezért h és h1 egymás 

hatványai, vagyis ugyanazok a hatványaik, és így H=H1. Tehát G-nek legfeljebb egy darab d rendű 

részcsoportja lehet: az, amit a 4.3.24. Állításban megismertünk. □ 

Gondolkodjunk!   

4.3.28. Gyakorlat.  Az ℝ×, az ℝ+ és a ℂ × csoportok között van-e izomorf? 

4.3.29. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℤ m
+, illetve ℤ m

× csoportok elemeinek a rendjeit, ahol m=7, 8, 12. 

4.3.30. Gyakorlat.  Határozzuk meg a g elem rendjét a G csoportban, ha 

1. G=ℝ+, g=-1; 
2. G=ℝ×, g=-1; 
3. G=ℤ 19

+, g=17; 
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4. G=ℤ 19
×, g=17; 

5. G=ℤ 32
+, g=3; 

6. G=ℤ 32
×, g=3; 

7. G=ℤ 11[x]+, g=x+1; 
8. G=ℤ 11[x]×, g=5. 

4.3.31. Gyakorlat.  Számítsuk ki a 4.2.25. Gyakorlatbeli permutációk rendjeit. 

4.3.32. Gyakorlat.  Hány n hosszú ciklus van Sn-ben? 

4.3.33. Gyakorlat.  Hány 2, 3, 4, 5, 6, illetve 12 rendű elem van A7-ben? 

4.3.34. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha egy g csoportelem rendje n, és m∣ n, akkor . Legyen G 

csoport, amelynek elemszáma véges, és legalább kettő. Mutassuk meg, hogy G-ben van prímrendű elem. 

4.3.35. Gyakorlat.  Legyen G csoport és g∈  G véges rendű elem. Igazoljuk, hogy g akkor és csak akkor 

hatványa gk-nak, ha . 

4.3.36. Gyakorlat.  Legyen g egy n-edrendű eleme a G csoportnak és g=hm, ahol m∣ n. Határozzuk meg h 

rendjét. 

4.3.37. Gyakorlat.  Igaz-e tetszőleges G csoportban, hogy ha G-ben van d rendű elem, akkor ezek száma 

legalább θ(d)? És az, hogy pontosan θ(d)? 

4.3.38. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a 3-hatványadik komplex egységgyökök csoportot alkotnak a 

szorzásra. Ciklikus-e ez a csoport? 

4.3.39. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha g és h relatív prím rendű, fölcserélhető elemei egy csoportnak, 

akkor o(gh)=o(g)o(h). Elhagyható-e a két feltétel valamelyike? 

4.3.40. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha a G csoport minden elemének a négyzete az egységelem, akkor G 

kommutatív. Igaz-e az állítás négyzet helyett negyedik hatványra? 

4.3.41. Feladat.  Mutassuk meg, hogy (an-1, am-1)=a(n,m)-1 tetszőleges a, n, m pozitív egészekre (vö. 3.3.15. 

Gyakorlat). 

4. Mellékosztályok, Lagrange tétele 

Ebben a szakaszban megismerkedünk a mellékosztály fogalmával, és belátjuk Lagrange tételét, mely szerint 

minden csoportelemnek és részcsoportnak a rendje osztója a csoport rendjének (ezt ciklikus csoportok esetében 

már tudjuk). 

A 2.2.16. Feladatban megmutattuk, hogy egy G csoport egy H részhalmaza akkor és csak akkor részcsoport 

(képletben H≤ G), ha tartalmazza az egységelemet, továbbá zárt a szorzásra és az inverzképzésre. 

4.4.1. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy G csoport egy nem üres H részhalmaza pontosan akkor részcsoport, ha 

tetszőleges a,b∈  H esetén ab-1∈  H teljesül. 

Ezt az állítást egy új jelöléssel átfogalmazzuk. Ez a jelölés, az úgynevezett komplexusszorzás azért hasznos, 

mert az elemekkel való számolásokat lerövidíti. Komplexusnak régebben egy csoport részhalmazait nevezték 

(ez az elnevezés a geometriából származik). 

Megjegyzés 

Lineáris algebrában tanultuk, hogy ha U és W alterek egy vektortérben, akkor összegük az U+W={u+w 

: u∈  U, w∈  W} halmaz, ami maga is altér (sőt, az U és W által generált altér). Ennek analógiájára 

vezetjük be tetszőleges csoportban részhalmazok szorzatát. 

4.4.2. Definíció.  Ha X és Y tetszőleges részhalmazai egy G csoportnak, akkor 
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az X és Ykomplexusszorzata, és 

 

az Xkomplexusinverze. Ha speciálisan X={a} egy egyelemű halmaz, akkor {a}Y és Y{a} helyett egyszerűen aY-t, 

illetve Ya-t írunk. 

4.4.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a komplexusszorzás asszociatív művelet, és (XY)-1=Y-1X-1. 

4.4.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy G csoport egy H nem üres részhalmazára az alábbi három állítás 

ekvivalens. 

1. H részcsoport. 
2. HH=H-1=H. 
3. HH-1⊆ H. 

Igazoljuk azt is, hogy ha H részcsoport, és h∈  H, akkor hH=Hh=H. 

4.4.5. Kérdés.  Legyen G=E(2) a sík egybevágóságainak csoportja, H azoknak a transzformációknak a 

részcsoportja, amelyek a P pontot fixálják, és Q egy tetszőleges másik pont. Hogyan írhatnánk le azokat a 

transzformációkat, melyek a P pontot Q-ba viszik? 

A kérdés megválaszolásához érdemes megnézni a 4.1.34. Gyakorlat megoldását, most hasonló gondolatmenet 

következik. Legyen g rögzített olyan transzformáció, melyre g(P)=Q. Ekkor f(P)=Q pontosan akkor teljesül, ha 

g-1f(P)=P, azaz ha h=g-1f∈  H. Ezért f=gh, vagyis a keresett transzformációk a gH halmazt alkotják. 

4.4.6. Definíció.  Legyen G csoport, H≤ G és g∈  G. A gH halmazt (a H részcsoport szerinti) bal oldali 

mellékosztálynak nevezzük. Ugyanígy a Hg halmaz jobb oldali mellékosztály. 

A 4.4.5. Kérdésben szereplő példában világos, hogy a G csoport elemeit osztályokba soroltuk: a sík Q pontjához 

azok az f∈  G elemek tartoznak, melyekre f(P)=Q. Semelyik két osztálynak nincs közös eleme, és az egyesítésük 

kiadja a G csoportot. Ilyenkor partícióról beszélünk. 

4.4.7. Definíció.  Legyen X egy halmaz, és osszuk föl X-et nem üres, páronként diszjunkt halmazok 

egyesítésére. Egy ilyen felosztást X egy partíciójának nevezünk, a benne szereplő halmazokat pedig a partíció 

osztályainak. 

Most egy módszert mutatunk arra, hogy hogyan lehet partíciókat kényelmesen megadni. Egy X halmazon akkor 

értelmezünk egy relációt, ha X bármely két elemére megmondjuk, hogy azok relációban vannak-e, vagy sem. 

Ilyen reláció például az oszthatóság, vagy a ≤ reláció az egész számok halmazán. Azt, hogy a és b az R 

relációban áll,  (vagy néha (a,b)∈  R) jelöli. 

Megjegyzés 

Ha formalizálni akarnánk a reláció fogalmát, akkor a következőt kellene mondanunk. Tekintsük az 

összes (x,y) párok X× X halmazát, ahol x,y∈  X (vagyis az X halmaz Descartes-szorzatát önmagával). 

Egy R reláció az X× X egy tetszőleges részhalmaza: pontosan azokból a párokból áll, melyekre a 

reláció teljesül. Ez magyarázza a fenti (a,b)∈  R jelölést is. 

Ha az X halmaznak adott egy partíciója, akkor készítsünk belőle egy R relációt a következőképpen: két elem 

akkor van relációban, ha azonos osztályhoz tartoznak. Ez a reláció nyilván teljesíti a következő definícióban 

megfogalmazott három tulajdonságot. 

4.4.8. Definíció.  Az R relációt ekvivalenciarelációnak nevezzük, ha bármely x,y,z∈  X esetén teljesül az alábbi 

három tulajdonság. 

1. Rreflexív, azaz  minden x-re. 
2. Rszimmetrikus, azaz ha , akkor . 

3. Rtranzitív, azaz ha  és , akkor . 
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A 4.3.6. Gyakorlatban tehát azt láttuk be, hogy az izomorfia ekvivalenciareláció a csoportok között (és a 

csoportokat izomorfia szerint osztályozza). Az oszthatóság nem ekvivalenciareláció, mert bár reflexív és 

tranzitív, de nem szimmetrikus. Az asszociáltság viszont ekvivalenciareláció minden egységelemes, kommutatív 

gyűrűben, a 3.1.8. Gyakorlat pontosan ezt fogalmazza meg. 

Láttuk, hogy minden partíció meghatároz egy ekvivalenciarelációt. A megfordítás is igaz: minden 

ekvivalenciareláció meghatároz egy partíciót. Noha ez az állítás igen egyszerű, lépten-nyomon alkalmazzák, 

mert a matematikában igen gyakran fordulnak elő partíciók, és ezeket sokszor így érdemes megadni. 

4.4.9. Tétel.  Legyen R ekvivalenciareláció az X halmazon. Tetszőleges a∈  X esetén legyen Ra azoknak az X-

beli x elemeknek a halmaza, melyekre . Ekkor az Ra halmazok az X egy partícióját adják. 

Bizonyítás. Az Ra halmazok között lehetnek egyenlők; az állítást úgy kell érteni, hogy az Ra halmazok közül 

bármely kettő vagy egyenlő, vagy diszjunkt, és egyesítésük az egész X halmaz. Ez utóbbi állítás nyilván 

következik R reflexivitásából (hiszen a∈  Ra minden a-ra). Tegyük föl, hogy Ra és Rb nem diszjunkt, be kell látni, 

hogy egyenlőek. Legyen c∈  Ra∩ Rb, megmutatjuk, hogy Ra=Rc=Rb. Valóban, c∈  Ra miatt , és mivel R 

szimmetrikus és tranzitív, minden x-re igaz, hogy  akkor és csak akkor, ha . Ezért Ra=Rc. Az a és 

b szerepét fölcserélve Rb=Rc adódik. □ 

4.4.10. Állítás.  Legyen G csoport és H≤ G. Ekkor az 

 

képlet ekvivalenciarelációt definiál G elemei között, melynek osztályai a H szerinti bal oldali mellékosztályok. 

Bizonyítás. Az R reflexív, hiszen a-1a=1∈  H. Ha a-1b∈  H, akkor H∋  (a-1b)-1=b-1a (itt a 2.2.10. Feladatban igazolt 

(uv)-1=v-1u-1 összefüggést használtuk), ezért R szimmetrikus. Végül ha a-1b∈  H és b-1c∈  H, akkor a-1c = a-1bb-1c∈  

H, vagyis R tranzitív. Tehát R ekvivalenciareláció. 

Ha a∈  G, akkor a osztályát azon x∈  G elemek alkotják, melyekre , azaz a-1x∈  H, vagyis x∈  aH. Tehát a 

osztálya az aH mellékosztály. □ 

4.4.11. Tétel.  [Lagrange-tétel] Véges csoport minden részcsoportjának rendje osztója a csoport rendjének. 

Bizonyítás. A 4.4.10. Állítás szerint ha H≤ G, akkor a H szerinti bal oldali mellékosztályok a G egy partícióját 

adják. Az aH halmaznak ugyanannyi eleme van, mint H-nak, hiszen a h↔ ah az egyszerűsítési szabály miatt 

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés H és aH között. Ezért G elemszámát úgy kaphatjuk meg, hogy H 

elemszámát megszorozzuk az osztályok számával. Így |H| osztója |G|-nek, és ezzel Lagrange tételét 

bebizonyítottuk. □ 

4.4.12. Definíció.  Legyen G csoport és H részcsoportja G-nek. A különböző H szerinti bal mellékosztályok 

számát a H részcsoport G-beli indexének nevezzük, jele |G:H|. 

4.4.13. Következmény.  Bármely két H-szerinti bal oldali mellékosztály vagy megegyezik, vagy diszjunkt, és a 

bal oldali mellékosztályok uniója G. Ugyanez a jobb oldali mellékosztályokra is igaz. Ha G véges, akkor 

|G|=|H|⋅ |G:H|. 

4.4.14. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha H részcsoport a G csoportban, a,b∈  G, és a∈  bH, akkor aH=bH. 

4.4.15. Gyakorlat.  Adjuk meg az S3 szimmetrikus csoportban a H={id, (12)} részcsoport szerinti bal és jobb 

oldali mellékosztályokat, és igazoljuk, hogy (123)H≠ H(123). 

4.4.16. Gyakorlat.  A 4.4.5. Kérdés jelöléseit használva igazoljuk, hogy azok az f transzformációk, melyekre f-

1(P)=Q, jobb oldali mellékosztályt alkotnak H szerint. Megegyeznek-e a H szerinti bal- és jobb oldali 

mellékosztályok? 

A bal és jobb oldali mellékosztályok általában különbözők lesznek, mint az előző két gyakorlat is demonstrálja. 

Ezért tulajdonképpen a H szerinti bal, illetve jobb index fogalmát kellett volna definiálnunk. Ez a két szám 

azonban megegyezik (4.4.18. Feladat). Ez véges csoportnál azonnal világos az imént bizonyított tételből (hiszen 

mindkettő |G|/|H|). Az index azonban lehet véges akkor is, ha a csoport maga végtelen! 
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4.4.17. Gyakorlat.  Jelölje nℤ + az n-nel osztható egészekből álló részcsoportot ℤ +-ban. Igazoljuk, hogy 

|ℤ +:nℤ +|=n. 

4.4.18. Feladat.  Legyen H részcsoport a G csoportban. Mutassuk meg, hogy a H szerinti bal és jobb oldali 

mellékosztályok száma megegyezik. 

4.4.19. Definíció.  Tegyük föl, hogy H részcsoport G-ben. Ha kiválasztunk minden H szerinti bal oldali 

mellékosztályból egy-egy elemet, akkor egy H szerinti bal oldali reprezentánsrendszert kapunk. Analóg módon 

definiáljuk a jobb oldali reprezentánsrendszer fogalmát is. 

A 4.3.14. Gyakorlatban már láttuk, hogy egy elem hatványai részcsoportot alkotnak. 

4.4.20. Definíció.  Legyen G csoport, és g∈  G. Ekkor a g elem egész kitevőjű hatványaiból álló részcsoportot a 

g elem által generált részcsoportnak nevezzük, és ⟨ g⟩ -vel jelöljük. 

4.4.21. Következmény.  Véges csoport minden elemének rendje osztója a csoport rendjének. Tetszőleges 

csoportelemet a csoport rendjére mint kitevőre emelve az egységelemet kapjuk. 

Bizonyítás. Legyen g eleme a G véges csoportnak, és tekintsük a g által generált H részcsoportot (4.3.14. 

Gyakorlat). Ennek rendje ugyanaz, mint a g rendje. Lagrange tétele szerint H rendje osztója G rendjének. Így 

|G| jó kitevője g-nek, ahonnan g|G|=1. □ 

4.4.22. Gyakorlat.  Az előző következményből vezessük le a számelméletből ismert Euler–Fermat-féle 

kongruenciatételt: ha az a és n pozitív egészek relatív prímek, akkor aθ(n)≡ 1 (n). 

A 3. szakaszban már megbeszéltük, hogy a csoportokat izomorfia szerint akarjuk osztályozni. Mivel az izomorf 

csoportok tulajdonságai ugyanazok, nem érdemes megkülönböztetni őket egymástól. Ez a Steinitz-

féleizomorfia-elv. 

Megjegyzés 

Van egy kivételes helyzet, amikor az izomorf csoportokat mégiscsak meg kell különböztetnünk, 

éspedig akkor, ha egy nagyobb csoportnak a részcsoportjairól van szó. Nyilvánvaló például, hogy az S3 

szimmetrikus csoportnak az {id ,(12)} és az {id, (13)} részcsoportjai izomorfak, hiszen mindkettő a 

kételemű ciklikus csoport. De két különböző részcsoportról van szó, nem azonosíthatjuk őket. 

Korábban már megértettük a ciklikus csoportok szerkezetét, és tudjuk, hogy az összes tízelemű ciklikus csoport 

egymással izomorf. Ezért a tízelemű ciklikus csoportról beszélhetünk (határozott névelővel). A tizedrendű 

ciklikus csoportok egy izomorfiaosztályt alkotnak. 

Ahogy tételeket bizonyítunk, úgy egyre többet fogunk megtudni a csoportok szerkezetéről. Visszatérő témánk 

lesz, ahogy haladunk előre az anyagban, hogy a viszonylag kis elemszámú csoportokat fokozatosan felsoroljuk, 

lehetőleg olyan áttekinthető szerkezetű alakban, hogy a felmerülő kérdéseket könnyen megválaszolhassuk. 

Ennek a folyamatnak az összefoglalása a Függelék 2. szakaszában olvasható. Első lépéseként most leírjuk a 

prímrendű csoportokat izomorfia erejéig, továbbá azokat a csoportokat is, amelyeknek csak két részcsoportjuk 

van. 

4.4.23. Tétel.  Egy G csoportnak akkor és csak akkor van pontosan két részcsoportja (a két triviális részcsoport), 

ha G prímrendű. Ilyenkor G ciklikus csoport (és így kommutatív). 

Tehát minden prímrendű csoport ciklikus, és mivel az azonos rendű ciklikus csoportok izomorfak, így izomorfia 

erejéig egyetlen prímrendű csoport létezik minden p prímszámra. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy G-nek pontosan két részcsoportja van. Ekkor |G|>1, és így G-nek létezik 1-től 

különböző eleme. Minden ilyen g elemre ⟨ g⟩ ≠{1}, azaz a feltétel miatt ⟨ g⟩ =G. Tehát G ciklikus. A g rendje 

nem lehet végtelen, mert egy ilyen elem hatványai páronként különbözők, tehát 1≠ g2 nem generálná G-t. Ha 

o(g)=n(≠ 1), akkor legyen p prímosztója n-nek. A hatvány rendjének képlete miatt h=gn/p rendje p (ezt az ötletet 

használtuk már a 4.3.34. Gyakorlat megoldásában is). Így 1≠ h is generálja G-t, azaz G prímrendű, és egyúttal 

ciklikus is. Megfordítva, ha G rendje egy p prím, és H részcsoportja G-nek, akkor H rendje csak 1 vagy p lehet, 

tehát H={1} vagy H=G. □ 

Gondolkodjunk!   
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4.4.24. Gyakorlat.  Az X halmazon alább megadott R relációk mindegyikéről döntsük el, hogy 

ekvivalenciareláció-e. Ha igen, adjuk meg a hozzá tartozó partíció osztályait. 

1. X=ℤ , . 

2. X=ℝ, . 

3. X=ℂ , . 
4. X a sík pontjai, (P,Q)∈  R akkor és csak akkor, ha van olyan A egybevágósági transzformáció, mely fixálja az 

origót, és melyre A(P)=Q. 

5. X tetszőleges halmaz, f egy X-en értelmezett tetszőleges függvény, . 

4.4.25. Gyakorlat.  Határozzuk meg Lagrange tételének felhasználásával az S3, ℤ 12
+ és a ℤ 12

× csoportok összes 

részcsoportját, valamint az A4 alternáló csoport összes negyedrendű részcsoportját. 

4.4.26. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a sík, illetve a körvonal egybevágósági transzformációinak 

csoportjában is a mozgások részcsoportjának indexe 2. 

4.4.27. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha két részcsoport uniója is részcsoport, akkor az egyik tartalmazza a másikat. 

Igaz ez három részcsoportra is? 

4.4.28. Gyakorlat.  Legyen G csoport és H≤ K≤ G. Bizonyítsuk be, hogy |G:H| akkor és csak akkor véges, ha 

|G:K| és |K:H| is véges, és ilyenkor |G:H|=|G:K|⋅ |K:H|. 

4.4.29. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy két véges indexű részcsoport metszete is véges indexű (ez Poincaré 

tétele). Mennyi lehet a metszet indexe legfeljebb? 

4.4.30. Gyakorlat.  Legyen H részcsoportja a G csoportnak és g∈  G. Igazoljuk, hogy a gHg-1 komplexusszorzat 

is részcsoport (ez a H-nak a g-vel vett konjugáltja), mely H-val izomorf. Igaz-e, hogy a gH bal oldali 

mellékosztály G egy alkalmas részcsoportja szerinti jobb oldali mellékosztály is egyben? 

4.4.31. Feladat.  Legyenek A és B részcsoportok a G csoportban. Bizonyítsuk be, hogy |AB|=|A||B|/|A∩ B| (a 

4.5.38. Gyakorlatban egy másik megoldást mutatunk, csoporthatás segítségével). 

4.4.32. Feladat.  Igazoljuk, hogy egy G véges csoport rendje akkor és csak akkor páros, ha G-ben van 

másodrendű elem. 

4.4.33. Feladat.   *  Bizonyítsuk be, hogy ha T test, akkor T multiplikatív csoportjának minden véges 

részcsoportja ciklikus. 

4.4.34. Feladat.   *  Legyen G véges csoport, és H részcsoportja G-nek. Mutassuk meg, hogy van olyan H 

szerinti bal oldali reprezentánsrendszer, ami egyúttal jobb oldali reprezentánsrendszer is H szerint. 

5. Pálya és stabilizátor 

Most egy olyan apparátust mutatunk be, amelynek segítségével alakzatok szimmetriáit tudjuk megszámolni. 

Ehhez a 4.4.5. Kérdésben szereplő példát érdemes tetszőleges olyan csoportra általánosítani, amely 

transzformációkból áll. 

4.5.1. Definíció.  Legyen X halmaz. Az SX szimmetrikus csoport részcsoportjait transzformációcsoportoknak, 

illetve (elsősorban véges X esetén) permutációcsoportoknak nevezzük. Az X halmaz elemeit néha pontoknak 

hívjuk. 

4.5.2. Definíció.  Legyen G transzformációcsoport az X halmazon. Ha x∈  X, akkor tekintsük azokat a g∈  G 

elemeket, melyek x-et fixen hagyják, azaz g(x)=x. Ezek nyilván részcsoportot alkotnak G-ben, melynek neve az 

x pont G-beli stabilizátora, jele Gx. Ha g(x)=x, akkor mondjuk azt is, hogy xfixpontjag-nek. Egy transzformáció 

fixpontmentes, ha nincs fixpontja. 

4.5.3. Lemma.  Tegyük föl, hogy G≤ SX és g∈  G egy rögzített elem. Legyen x∈  X és y=g(x). Ekkor azok az f∈  

G elemek, amelyekre f(x)=y, a gH mellékosztályt alkotják, ahol H=Gx az x elem stabilizátora G-ben. 

Bizonyítás. Mivel g(x)=y, ezért 
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tetszőleges f∈  G esetén. □ 

Megjegyzés 

Ha a leképezéseket jobbról írnánk, akkor a 4.5.3. Lemmában jobb oldali mellékosztályt kapnánk bal 

oldali helyett. 

A sík bármelyik pontját bármelyik másik pontba el tudjuk vinni egy alkalmas egybevágósági transzformációval. 

4.5.4. Definíció.  A G≤ SX transzformációcsoport tranzitív, ha X bármely x és y elemeihez létezik olyan g∈  G, 

hogy g(x)=y. 

Legyen G a sík egybevágósági transzformációinak csoportjában az origó stabilizátora. Ez már nem tranzitív a 

síkon, mert ha P tetszőleges pont, akkor P képei G elemeinél nem adják ki az egész síkot, hanem csak az origó 

körüli, P-t tartalmazó körvonal pontjait. 

4.5.5. Definíció.  Legyen G≤ SX transzformációcsoport és x∈  X. A g(x) alakú pontok halmazát, ahol g befutja G 

elemeit, az x pályájának (orbitjának) nevezzük, és G(x)-szel jelöljük. A pálya elemszámát a pálya hosszának 

hívjuk. 

Ha G az origó stabilizátora az E(2) csoportban, akkor a pályák az origó középpontú körvonalak (ide értve az 

origót tartalmazó egyelemű halmazt is, mint elfajult esetet). Ezek a sík egy partícióját alkotják. 

4.5.6. Állítás.  Legyen G≤ SX transzformációcsoport. Ekkor G összes pályái az X halmaz egy partícióját alkotják. 

Bizonyítás. Az állítást természetesen úgy kell érteni, hogy ha X két elemének a pályája ugyanaz, akkor ezt a 

pályát csak egyszer vesszük be a partíciót alkotó halmazok közé (hasonló érvényes a mellékosztályok esetében 

is). 

Definiáljunk egy ∼G relációt X-en a következőképpen: x ∼G y akkor és csak akkor, ha van olyan g∈  G, melyre 

g(x)=y. Tehát két elem akkor áll relációban, ha az egyiket a másikba át lehet vinni G egy elemével. Azonnal 

látszik, hogy ∼G ekvivalenciareláció. Valóban, x∼G x (hiszen az egységelem x-et önmagába viszi); ha x∼G y, 

akkor y∼G x (hiszen ha g(x)=y, akkor g-1(y)=x); végül ha x∼G y és y∼G z, akkor x∼G z (hiszen ha g(x)=y és 

h(y)=z, akkor (hg)(x)=z). 

A 4.4.9. Tétel szerint tehát ∼G egy partíciót definiál. Ennél az x∈  X elem osztálya nyilvánvalóan pontosan az X 

elem pályája lesz. □ 

4.5.7. Gyakorlat.  Tekintsük a D4 diédercsoportot (a négyzet szimmetriacsoportját, lásd 4.1.23. Állítás), mint a 

sík egybevágósági transzformációinak részcsoportját. Határozzuk meg a sík minden pontjának pályáját és 

stabilizátorát. Mi az összefüggés a pálya és a megfelelő stabilizátor elemszáma között? 

4.5.8. Tétel.  Legyen G≤ SX. Ekkor tetszőleges x∈  X-re |G(x)|=|G:Gx|. Tehát egy pont pályájának a hossza épp a 

pont stabilizátorának az indexe, vagy másképp fogalmazva az x pályájának elemszáma szorozva az x 

stabilizátorának elemszámával mindig G elemeinek a számát adja. 

Bizonyítás. Azt kell belátni, hogy G(x) elemszáma ugyanaz, mint Gx indexe, vagyis a szerinte vett bal oldali 

mellékosztályok száma. Kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést fogunk létesíteni a G(x) elemei és a Gx szerinti 

bal mellékosztályok között, melynél az y∈  G(x) ponthoz azoknak a G-beli elemeknek a halmaza tartozik, 

amelyek x-et y-ba viszik. Ez a halmaz tényleg Gx szerinti bal oldali mellékosztály a 4.5.3. Lemma szerint. Ha y1≠ 

y2, akkor a hozzájuk tartozó mellékosztályok különbözők, mert ha g közös elemük lenne, akkor y1=g(x)=y2 

teljesülne. Minden mellékosztályt meg is kapunk ilyen alakban, hiszen ha g∈  G, akkor y=g(x)∈  G(x), és így az 

y ponthoz gGx tartozik. □ 

Megjegyzés 

A fenti bizonyítás végtelen G-re vagy X-re is érvényes, azt láttuk be, hogy a pálya számossága és a 

mellékosztályok halmazának számossága ugyanaz. Speciálisan egy pont pályája akkor és csak akkor 

véges, ha a stabilizátora véges indexű részcsoport. 
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Most egy alkalmazást mutatunk be: kiszámoljuk, hány szimmetriája van a kockának. Legyen G azoknak az 

egybevágósági transzformációknak a halmaza, melyek a kockát önmagába képzik. Nyilván G részcsoportja a tér 

egybevágóságcsoportjának, de ha X jelöli a kocka csúcsainak halmazát, akkor G tekinthető az SX 

részcsoportjának is, hiszen egybevágóság csúcsot csúcsba visz, és ha egy egybevágósági transzformációt a 

kocka csúcsain ismerünk, akkor már a tér minden pontjának a képét meg tudjuk határozni. 

Legyen A a kocka egyik csúcsa. Egy egybevágósági transzformáció A-t csak a kocka valamelyik csúcsába 

viheti, azaz legfeljebb 8 helyre. Persze mind a nyolc csúcsba el is lehet vinni A-t a kocka egy-egy 

szimmetriájával: a szomszédos csúcsokba például egy síkra tükrözéssel, a többi csúcsba ilyenek 

egymásutánjával. Vagyis A pályája nyolcelemű (és így G tranzitív a kocka csúcsain). Jelölje H=GA az A 

stabilizátorát G-ben. Tudjuk tehát, hogy G elemszáma a H elemszámának nyolcszorosa. 

Legyen B, C, D az A csúcs három szomszédja. Mi lehet a B csúcs képe egy g∈  H transzformációnál? Mivel g 

egybevágóság, a g(B)g(A) távolság meg kell hogy egyezzen az AB távolsággal. Tehát g(B) élhossznyi távolságra 

van g(A)=A-tól. Ilyen csúcs három van: B, C és D. Az A csúcsból induló testátló körüli két 120 fokos forgatás 

(mindkettő H-nak eleme) a B-t elviszi C-be, illetve D-be, ezért a B pályája a H csoportnál {B,C,D}. Legyen K a 

B stabilizátora H-ban. Így H elemszáma a K elemszámának háromszorosa. 

A C pályája K-nál a C és D csúcsokból áll. Valóban: ha g∈  K, akkor g(C) az A-tól élnyi távolságra van, azaz B, 

C, D egyike, de g(C) nem lehet B, hiszen B is fixen marad K elemeinél. Másrészt az AB-n átmenő átlósíkra való 

tükrözés fixen hagyja A-t és B-t, és kicseréli C-t D-vel. Ezért C pályája K-nál tényleg a C és D csúcsokból áll, 

vagyis kételemű. Ha L jelöli a C stabilizátorát G-ben, akkor tehát K elemszáma az L elemszámának kétszerese. 

Az L csoport elemei az A, B, C csúcsokat helyben hagyják, és a kockát is önmagába képzik, ilyen 

transzformáció már csak az identitás lehet. Tehát L elemszáma 1. Innen visszagöngyölítve |K|=2, ezért |H|=2⋅  

3=6, és végül G elemszáma 6⋅  8=48. A kockának tehát 48 szimmetriája van. Ha ezt „kézzel” akartuk volna 

meghatározni, jó eséllyel kifelejtettünk volna néhányat. 

4.5.9. Állítás.   Összesen 48 olyan egybevágósági transzformáció van, amely egy adott kockát önmagába visz. A 

kocka csúcsait ezek tranzitívan permutálják. 

4.5.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy n≥ 3 esetén egy szabályos n-szögnek 2n szimmetriája van. 

4.5.11. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a szabályos tetraédernek 24 szimmetriája van, vagyis a csúcsok bármely 

permutációja megvalósítható alkalmas egybevágósági transzformációval, és így ez a szimmetriacsoport S4-gyel 

izomorf. 

Sokszor megtörténik az, hogy egy G csoport elemei maguk nem permutációi az X halmaznak, mégis G elemei 

„hatnak” az X halmazon. Például a kocka esetében beszélhetünk arról is, hogy az egybevágóságok a kocka éleit, 

lapjait, vagy testátlóit permutálják. Egy egybevágósági transzformáció a tér pontjain értelmezett függvény, tehát 

nem szakaszokat permutál. De mondhatjuk azt, hogy ha F egybevágóság, akkor az  szakaszt F „vigye” az 

 szakaszba. Ezt jelölhetjük a következőképpen: . 

4.5.12. Definíció.  Azt mondjuk, hogy a G csoport az X halmazon hat, ha minden g∈  G és x∈  X esetén 

értelmezve van a g*x∈  X elem úgy, hogy bármely g,h∈  G és x∈  X esetén 

 

(azaz G elemeinek szorzata kompozícióként hat), és ha 1 jelöli G egységelemét, akkor bármely x∈  X esetén 

 

(vagyis az egységelem identikusan hat X-en). 

Megjegyzés 

Ezek a szabályok hasonlítanak ahhoz, ahogy egy vektortér elemeit skalárokkal szorozzuk. Érdemes 

ellenőrizni, hogy a skalártest multiplikatív csoportja tényleg hat minden vektortéren a fenti értelemben. 

Ha a leképezéseket jobbról írnánk, akkor a jobb oldali hatás fogalmát kellene definiálnunk. Ezt gyakran 

a kitevőbe írják, tehát az x∈  X és g∈  G esetén az xg∈  X-et értelmezik, melyre {(xg)}h=xgh teljesül. 
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4.5.13. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a fenti hatásnál g-1 inverz leképezésként hat, azaz 

 

Ezért minden g∈  G elemre az x↦ g*x leképezés az X halmaz egy transzformációja. 

Az eddig tárgyaltakat speciális esetként kapjuk, ha G≤ SX, azaz G maga transzformációkból áll, és g*x=g(x). 

4.5.14. Definíció.  Legyen G az X-en ható csoport. Ekkor az x∈  X pont pályája a g*x alakú pontokból áll (g∈  

G), vagyis azokból, ahová x-et G elemeivel el lehet vinni, jele G(x). Az x∈  Xstabilizátora azokból a g∈  G 

csoportelemekből áll, melyekre g*x=x, vagyis amelyek az x-et fixen hagyják, jele Gx. Azt mondjuk, hogy G 

hatása X-en tranzitív, ha csak egyetlen pálya van, azaz ha X bármely két eleme egymásba átvihető G egy 

elemével. 

4.5.15. Tétel.  Legyen G az X halmazon ható csoport. Ekkor G pályái X egy partícióját adják. Tetszőleges x∈  X 

pont pályájának a hossza épp a pont stabilizátorának az indexe. 

Bizonyítás. Értelmezzük a ∼G ekvivalenciarelációt az X-en a következőképpen: x ∼G y akkor és csak akkor, ha 

van olyan g∈  G, melyre g*x=y. Ennek osztályai nyilván a pályák lesznek. A második állítás bizonyítása teljesen 

ugyanaz, mint a 4.5.8. Tételé: a Gx stabilizátor szerinti bal mellékosztályok elemei x-et ugyanoda, a különböző 

mellékosztályok elemei pedig különböző helyre viszik, hiszen 

 

Ezért a pályának ugyanannyi eleme van, mint ahány mellékosztály. □ 

A permutációcsoportok olyan példákat szolgáltatnak, amelyek segítségével folytathatjuk a kis elemszámú 

csoportok felsorolását. Az egyelemű és a prímrendű csoportokat már megértettük. Az első két kimaradó szám a 

4 és a 6. Vannak-e ilyen rendű csoportok? Természetesen igen, hiszen a ℤ n
+ csoport rendje n, azaz minden 

pozitív n-re van n-edrendű csoport. Vannak-e ezekkel nem izomorf, azaz nem ciklikus 4, illetve 6 rendű 

csoportok? 

A D3 diédercsoportnak 6 a rendje, de nem kommutatív, és ezért nem is lehet ciklikus. Később belátjuk majd, 

hogy hatelemű csoportból izomorfia erejéig csak kettő van: a ℤ 6
+ ciklikus, és a D3 diédercsoport (4.8.37. 

Gyakorlat). 

4.5.16. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a D3 diédercsoport izomorf az S3 szimmetrikus csoporttal. 

4.5.17. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy téglalapnak, amely nem négyzet, pontosan négy szimmetriája van, 

az identitás kivételével ezek mindegyike másodrendű, és bármely két másodrendű szimmetria (bármely 

sorrendben vett) szorzata a harmadik másodrendű szimmetria. 

Jelölje a téglalap szimmetriacsoportját K, ennek (és minden vele izomorf csoportnak) a neve Klein-csoport. Ez 

biztosan nem izomorf a ℤ 4
+ ciklikus csoporttal, hiszen ez utóbbiban van negyedrendű elem, a Klein-csoportban 

pedig nincsen. Ugyanakkor a Klein-csoport izomorf a ℤ 8
× csoporttal. Ezt sugallja, hogy ℤ 8

×-ben, minden 

egységtől különböző elem másodrendű. A bizonyítást általánosan végezzük. 

4.5.18. Tétel.  Minden négyelemű csoport izomorf vagy a négyelemű ciklikus csoporttal, vagy a Klein-

csoporttal, attól függően, hogy van-e benne negyedrendű elem, vagy nincs. 

Bizonyítás. Legyen G egy negyedrendű csoport. Ha G-nek van negyedrendű g eleme, akkor g-nek négy 

különböző hatványa van, ezért a G csoport a g hatványaiból áll, tehát ciklikus. 

Tegyük föl, hogy G-ben nincs negyedrendű elem. Lagrange tétele miatt minden elemrend négynek osztója, és 

így csak 1 vagy 2 lehet. Nyilván az egységelem az egyetlen elsőrendű elem. Így a G csoport elemei {1,a,b,c}, 

ahol a, b, c mindegyike másodrendű. Próbáljuk meg kiszámítani az összes G-beli szorzatot. 

Az áttekinthetőség kedvéért ezeket a szorzatokat egy táblázatba rendezzük. A táblázat minden sora és minden 

oszlopa G egy-egy elemének felel meg. A g-hez tartozó sor és a h-hoz tartozó oszlop metszéspontjába a gh 

szorzatot írjuk. Ezt a táblázatot a G csoport Cayley-táblázatának nevezzük. A ℤ 5
+ csoport Cayley-táblázatát már 

kiszámítottuk a 1.1. egyeletben. A G csoportban egyelőre a következő szorzatokat ismerjük: 



 Csoportok  

 129  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Valóban, 1g=g1=g minden g-re, az a, b, c elemek négyzete pedig 1, mert ezek az elemek másodrendűek. 

Mennyi lehet az ab szorzat értéke? Négy lehetőségünk van: 1, a, b és c, vegyük őket sorra. 

1. Ha ab=1, akkor b-vel szorozva ab2=b. Mivel b2=1, innen a=b, ami lehetetlen. 
2. (a) Ha ab=a, akkor a-val egyszerűsítve b=1, ez is lehetetlen. 
3. (b) Ugyanígy ab=b sem lehetséges. 
4. (c) Marad tehát egyedül az ab=c lehetőség. 

Ezt a számolást elmondhatjuk másképp is, a következő állításra hivatkozva. 

4.5.19. Állítás.  A Cayley-táblázatban minden sor és minden oszlop a csoport elemeinek egy permutációja. 

Bizonyítás. A g elem sorában a gx alakú elemek vannak felsorolva. Ezek kiadják a csoport összes elemét: az y 

elemet g(g-1y) alakban kaphatjuk. A sorban nincs két egyenlő elem az egyszerűsítési szabály miatt. Ugyanez 

elmondható g oszlopáról is, ahol az xg alakú elemek szerepelnek. □ 

Ezek után vizsgáljuk a fenti táblázatban az ab szorzatot. Az a elem sora tartalmazza az a és 1 elemeket, és ezért 

ab nem lehet ezek egyike sem. A b oszlopa tartalmazza b-t, ezért ab nem lehet b sem, és így csakis c lehet. 

Mivel az a, b, c elemek szerepe teljesen szimmetrikus, ugyanez a gondolatmenet mutatja, hogy ezek közül 

bármely két elem bármely sorrendben vett szorzata a harmadik. Ezért a táblázatot teljesen kitölthetjük. 

 

Tehát minden szorzat ugyanaz, mint a Klein-csoportban, és ezzel a 4.5.18. Tétel állítását beláttuk. □ 

Megjegyzés 

A fenti bizonyítás igazából azt mutatja, hogy legfeljebb két darab négyelemű csoport létezik izomorfia 

erejéig. A kapott táblázat esetében nagyon hosszadalmas lenne ellenőrizni a csoportaxiómákat (például 

az asszociativitást). Ezt a négyelemű csoportot azonban kétféleképpen is megkonstruáltuk (a téglalap 

szimmetriacsoportjaként, illetve a ℤ 8
× csoportként), és mindkét esetben (más-más okból) könnyen 

adódott, hogy tényleg csoportról van szó. 

Az eddig látott négyelemű példák közül a ℤ 8
× és a ℤ 12

× csoportok, illetve az A4 csoport egyetlen négyelemű 

részcsoportja (4.4.25. Gyakorlat) a Klein-csoporttal izomorf, ℤ 5
× pedig a ℤ 4

+ csoporttal. Később belátjuk majd, 

hogy általában a prím-négyzet elemszámú csoportok száma is kettő, és mindketten kommutatívak. 

Megjegyezzük, hogy a Cayley-táblázat fölírása csak kis csoportok esetében segít az izomorfizmus 

vizsgálatában, nagyobb csoportoknál már túl sok szorzatot kellene ellenőrizni. Ilyenkor az izomorfia 

bizonyításához inkább valamiféle elvet érdemes felhasználni, mint például a 4.5.11. Gyakorlatban, ahol 

megmutattuk, hogy a szabályos tetraéder szimmetriacsoportja S4-gyel izomorf. 

4.5.20. Gyakorlat.  Írjuk föl a D4 diédercsoport elemeit, mint a négyzet csúcsainak permutációit diszjunkt 

ciklusok segítségével, és készítsük el a Cayley-táblázatát. 

Nyolcelemű csoport ötféle létezik: három kommutatív (ezek szerkezetéről később lesz szó), a D4 diédercsoport, 

és a Hamilton által felfedezett Qkvaterniócsoport (4.11.10. Feladat). Ennek táblázata a következő: 
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Szerencsére ezt a szorzást könnyen meg lehet jegyezni a következőképpen. Az 1 az egységelem, a -1-gyel való 

szorzás minden elemet az ellentettjére változtat. Az i, j, k mindegyike úgy viselkedik, mint a komplex i szám, 

azaz négyzetük -1. Egymással ezeket úgy szorozzuk, hogy az {i,j,k} „körön” sorrendben haladva bármely kettő 

szorzata a harmadik, visszafelé haladva pedig bármely kettő szorzata a harmadik ellentettje. 

Megjegyzés 

Ha az Olvasó már hallott vektoriális szorzatról, akkor a kvaterniók szorzása ismerős a számára. 

Feleltessük meg ugyanis az i, j, k szimbólumokat rendre az szokásos háromdimenziós térbeli (1,0,0), 

(0,1,0), (0,0,1) pontokba mutató helyvektoroknak, a -i, -j, -k szimbólumokat pedig e vektorok 

ellentettjeinek. Ekkor a kvaterniók szorzása pontosan a vektoriális szorzást adja, azzal a különbséggel, 

hogy a felsorolt hat vektor önmagával vett vektoriális szorzata nulla, míg a kvaterniócsoportban 

ezeknek az elemeknek a négyzete -1. A vektoriális szorzás nem asszociatív. 

Ellenőrizni kellene, hogy a kvaterniócsoportban a szorzás asszociatív (ez elvileg 83 egyenlőség vizsgálatát 

jelentené). Ezt nem is így fogjuk elvégezni, hanem a következőképpen. 

4.5.21. Gyakorlat.  Tekintsük az alábbi ℂ  fölötti mátrixokat. 

 

Mutassuk meg, hogy a ± I, ± J, ± K mátrixok az egységmátrixszal és az ellentettjével együtt részcsoportot 

alkotnak GL(2,ℂ )-ben, mely teljesíti a kvaterniócsoport definíciójában megszabott szorzási szabályokat (vö. 

5.11.1. Gyakorlat). 

Ez a gyakorlat tehát bizonyítja, hogy a kvaterniócsoportban asszociatív a művelet (és azt is, hogy a GL(2,ℂ ) 

csoportban van Q-val izomorf részcsoport). 

4.5.22. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a D4 és a Q csoportok nem izomorfak. 

Már láttuk, hogy egy G csoport Cayley-táblázatának minden sora (és minden oszlopa) a csoport elemeinek egy 

permutációja (4.5.19. Állítás). A következő célunk annak megmutatása, hogy a sorok, mint permutációk, egy G-

vel izomorf permutációcsoportot alkotnak. Ehhez egy segédállításra lesz szükségünk. 

4.5.23. Gyakorlat.  Legyen θ: G→ H tetszőleges csoporthomomorfizmus. Mutassuk meg, hogy θ értékkészlete, 

vagyis a θ(g) alakú H-beli elemek halmaza, ahol g befutja G-t, részcsoport H-ban. 

4.5.24. Tétel.  [Cayley-tétel] Minden csoport izomorf egy permutációcsoporttal. 

Bizonyítás. Jelölje ψ(g) a g elem sorához tartozó permutációt G szorzástáblájában. Ez a csoport egy x elemét gx-

be viszi, képlettel [ψ(g)](x)=gx. Mivel a G csoport elemeinek egy permutációjáról van szó, a ψ(g) permutáció az 

SG szimmetrikus csoportnak eleme. Megmutatjuk, hogy ψ:G→ SG homomorfizmus. 

A ψ szorzattartása azt jelenti, hogy ψ(g1g2)=ψ(g1)∘  ψ(g2). Ez két függvény egyenlősége, azt kell megmutatni, 

hogy minden x∈  G helyen megegyeznek. De ez igaz, mert 
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Tehát a ψ:G→ SG leképezés tényleg csoporthomomorfizmus. 

A ψ leképezés injektív. Ha ugyanis a g1 és g2 elemekre ψ(g1)=ψ(g2), vagyis ha a Cayley-táblázat g1-hez és g2-höz 

tartozó sora megegyezik, akkor speciálisan az egységelem oszlopában is ugyanaz ennek a két sornak a 

megfelelő eleme. De az egységelem oszlopában g1 sorában g1⋅  1=g1 áll, a g2 sorában pedig g2⋅  1=g2. Tehát 

g1=g2, és így ψ injektív. (Megjegyezzük, hogy g1≠ g2 esetén a g1 és g2 sora minden egyes helyen eltér, hiszen a 

táblázat oszlopai is permutációk.) 

Legyen C⊆ SG a ψ értékkészlete, a 4.5.23. Gyakorlat szerint ez részcsoport SG-ben. Mivel ψ izomorfizmus G és a 

C≤ SG részcsoport között, Cayley tételét beláttuk. □ 

Cayley tétele úgy is fogalmazható, hogy minden G csoport beágyazható az SG szimmetrikus csoportba. 

Megjegyzés 

A bizonyításban a táblázatra való hivatkozás csak a jobb érthetőséget szolgálta, a tételt beláttuk 

végtelen csoportokra is, ahol a táblázatot nem is tudnánk fölírni (ekkor illene permutációk helyett 

inkább transzformációkról beszélni). A Cayley-tétel szerint elég lenne csak permutációcsoportokat 

vizsgálni (mint azt Galois korában tették). A Cayley-reprezentáció vizsgálata azonban csak ritkán segít 

a csoport szerkezetének feltárásában (a 4.12.49. Feladat egy ilyen alkalmazás). 

Ha a leképezéseket jobbról írnánk, akkor a Cayley-tételben nem a táblázat sorait, hanem az oszlopait 

kellene tekinteni. 

Gondolkodjunk!   

4.5.25. Gyakorlat.  Osztályozzuk az alábbi csoportokat aszerint, hogy melyek izomorfak közülük: ℤ 2
+, ℤ 3

+, ℤ 4
+, 

ℤ 8
+, ℤ 3

×, ℤ 5
×, ℤ 6

×, ℤ 8
×, ℤ 12

×, S2, A3, S3, D3, D4, Q (a kvaterniócsoport), GL(2,ℤ 2). 

4.5.26. Gyakorlat.  Mik az alábbi G≤ SX transzformációcsoportokban a pályák és a stabilizátorok? 

1. X a sík pontjai, G az origót fixáló egybevágóságok csoportja. 
2. X a sík pontjai, G az x-tengellyel párhuzamos eltolások csoportja. 
3. X egy szabályos n-szög csúcsai, G ezt az n-szöget önmagába vivő egybevágóságok csoportjának egy adott 

csúcsot fixáló elemei. 
4. X egy kocka csúcsai, G a kocka szimmetriacsoportjában egy csúcs stabilizátora. 
5. X={1,2,3,4}, G=A4. 

4.5.27. Gyakorlat.  Mely négyszögeknek van pontosan két szimmetriája? Melyeknek van ennél több? 

4.5.28. Gyakorlat.  Határozzuk meg az alábbi testek szimmetriáinak számát. 

1. Egy olyan téglatest, aminek mindhárom élhosszúsága különböző. 
2. Egy olyan négyzet alapú egyenes hasáb, ami nem kocka. 
3. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb. 
4. Egy szabályos háromszög alapú egyenes gúla, amely nem szabályos tetraéder. 
5. Egy szabályos oktaéder. 

4.5.29. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a kocka G szimmetriacsoportja tranzitívan hat az élek halmazán, és 

minden él stabilizátora négyelemű. Igazoljuk azt is, hogy G a lapok halmazán is tranzitívan hat, és itt mindegyik 

stabilizátor a D4 diédercsoporttal izomorf. Van-e G-nek 16 elemű részcsoportja? 

4.5.30. Feladat.   *  Hasson a G véges csoport az X véges halmazon. Bizonyítsuk be, hogy a G pályáinak száma 

éppen a G elemei fixpontjainak átlagos száma. 

Az előző feladat állítása Burnside-lemma néven ismeretes. Egyes leszámlálási feladatokban nagyon hasznos, 

ilyen például a következő. 

4.5.31. Feladat.  Bontsunk egy négyzetet 9 egybevágó kisebb négyzetre. Hányféleképpen lehet ezek közül 

négyet kiszínezni (egy színnel) úgy, hogy a négyzet szimmetriáival egymásba átvihető színezéseket nem 

tekintjük különbözőnek? 
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4.5.32. Feladat.  Legyen X legalább kételemű véges halmaz. Igazoljuk, hogy SX minden tranzitív 

részcsoportjában van fixpontmentes elem. Elhagyható-e a tranzitivitás feltétele? 

4.5.33. Gyakorlat.  Egy gráf szimmetriáján a csúcsainak egy olyan permutációját értjük, amely élt élbe visz. 

Rajzoljunk olyan nem egypontú gráfokat, melyeknek rendre pontosan 2, 4, 3, 1 szimmetriája van. 

4.5.34. Feladat.   *  Igazoljuk, hogy minden véges csoport egy alkalmas véges, irányítatlan (többszörös és 

hurokél nélküli) gráf szimmetriacsoportja. 

4.5.35. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha n≥ 3, akkor az An alternáló csoportban minden pont stabilizátora An-

1-gyel izomorf. 

4.5.36. Gyakorlat.  Legyen X véges halmaz, Y⊆ X és G≤ SX. Mutassuk meg, hogy a G csoport azon g elemei, 

amelyek az Y halmazt önmagába képzik (azaz melyekre g(Y)⊆ Y), részcsoportot alkotnak G-ben. Ezt szokás az 

Y részhalmaz stabilizátorának is nevezni. 

4.5.37. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy G hat az X halmazon, legyen x, y∈  X. Igazoljuk, hogy ha g*x=y, és x 

stabilizátora H, akkor y stabilizátora gHg-1. 

4.5.38. Gyakorlat.  Legyenek A és B részcsoportok a G csoportban. Legyen X a B szerinti bal oldali 

mellékosztályok halmaza, és hasson ezen A balszorzással, azaz legyen a*(gB)=agB. Határozzuk meg a B 

pályáját és stabilizátorát, majd igazoljuk, hogy |AB|=|A||B|/|A∩ B| (a 4.4.31. Gyakorlatban már láttuk az elemi 

bizonyítást). 

4.5.39. Gyakorlat.  Keressük meg S4-nek azt a részcsoportját, amit a Cayley-tétel bizonyítása a Klein-

csoporthoz rendel. Tegyük meg ugyanezt a D3 csoporttal is S6-ban. 

6. Generált részcsoport 

A 4.4.20. Definícióban a G csoport g eleme által generált ⟨ g⟩  részcsoportja a g egész kitevőjű hatványainak 

halmazát jelentette. Most ezt a fogalmat új megközelítésben vizsgáljuk meg, hogy általánosítani tudjuk. Vegyük 

észre, hogy ⟨ g⟩  a legszűkebb olyan részcsoportja G-nek, amely a g elemet tartalmazza. Ez alatt azt értjük, hogy 

ha H tetszőleges részcsoportja G-nek, amely a g elemet tartalmazza, akkor ⟨ g⟩  szűkebb H-nál, vagyis ⟨ g⟩ ⊆ 

H. Valóban, mivel H részcsoport, a g∈  H elem minden hatványát tartalmaznia kell. 

Megjegyzés 

A generálás szó, és a most említett „legszűkebb” tulajdonság is ismerős lineáris algebrából. Ha egy V 

vektortérben adottak a v1,...,vn vektorok, akkor olyan altereket szeretnénk keresni, amely ezeket 

tartalmazza. Az egyik véglet a V, ez a legbővebb ilyen altér. A másik véglet a λ1v1+... +λn vn alakú 

lineáris kombinációk halmaza, ahol λ1,...,λn tetszőleges skalárok. Ez a ⟨ v1,...,vn⟩  halmaz a v1,...,vn által 

generált altér, ami a legszűkebb azon alterek között, amelyek tartalmazzák vektorainkat. Ez azt jelenti, 

hogy ha W tetszőleges altere V-nek, ami a v1,...,vn vektorokat tartalmazza, akkor ⟨ v1,...,vn⟩ ⊆ W. 

Legyen G csoport és g1,...,gn∈  G. Létezik-e a legszűkebb olyan részcsoport, amely ezeket az elemeket 

tartalmazza? Ha H részcsoportja G-nek, és g1,...,gn∈  H, akkor persze H-nak tartalmaznia kell a gi elemek összes 

egész kitevős hatványait, és ezek szorzatait is. Első próbálkozásunk tehát az, hogy a g1
m

1... gn
m

n alakú elemek 

halmazát tekintsük. Ez Abel-csoportokra működik is, és ha a csoport elemeit additívan írjuk, akkor a lineáris 

kombinációkhoz hasonló képletet kapunk. 

4.6.1. Állítás.  Tegyük föl, hogy A kommutatív csoport, melyben a művelet jele a +, és g1,...,gn∈  A. Tekintsük az 

m1g1+...+mngn alakú elemek L halmazát, ahol mi egész számok. Ekkor L részcsoport, mégpedig A legszűkebb 

olyan részcsoportja, amely a g1,...,gn elemeket tartalmazza. 

Bizonyítás. Először azt látjuk be, hogy L részcsoportja A-nak, amely a gi elemeket tartalmazza. Nyilván 

0=0g1+...+0gn∈  L. Az L zárt az összeadásra, mert ha a és b elemei L-nek, akkor 

 

alkalmas ni, ki egészekre, de akkor 
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szintén a kívánt alakú, tehát eleme L-nek. Hasonlóan látható be az inverzre (azaz ellentettre) való zártság is. 

Végül 

 

tényleg eleme L-nek. 

Be kell még bizonyítanunk, hogy L a legszűkebb olyan részcsoport, amely a g1,...,gn elemeket tartalmazza. 

Tegyük föl, hogy H tetszőleges részcsoport, amelyre g1,...,gn∈  H. Meg kell mutatni, hogy L⊆ H, azaz hogy 

minden m1g1+...+mngn alakú elem H-ban van. De ez világos, hiszen egy ilyen elem a g1,...,gn elemekből 

összeadással és kivonással keletkezik (kivonásra a negatív mi számok esetén van szükség), ezekre a műveletekre 

pedig H zárt. □ 

Megjegyzés 

A most kapott képlet nem véletlenül hasonlít a vektortereknél kapott lineáris kombinációs formulához. 

A modulusokról szóló fejezetben fogjuk majd látni, hogy valójában egy általánosabb fogalom két 

speciális esetéről van szó (7.1.5. Gyakorlat). 

4.6.2. Gyakorlat.  Legyen X végtelen részhalmaza az A Abel-csoportnak, és tekintsük az olyan (véges) 

m1g1+...+mngn összegek L halmazát, ahol gi∈  X és mi∈ℤ . Igazoljuk, hogy L az X elemeit tartalmazó legszűkebb 

részcsoport. 

Ha a G csoport nem kommutatív, akkor a g1
m

1... gn
m

n képlet általában nem működik, hiszen semmi garancia nincs 

arra, hogy például g2g1 ilyen alakban fölírható. Sőt, a generált részcsoportnak tartalmaznia kell az olyasfajta 

elemeket is, mint mondjuk 

 

Jól illusztrálja a problémát a 4.2.28. Gyakorlat, amelyben megmutattuk, hogy ha G=Sn, akkor G minden eleme 

fölírható a g1=(12) és g2=(1,2,..., n) elemek alkalmas, soktényezős szorzataként. Ha egy H részcsoport 

tartalmazza g1-et és g2-t, akkor ezeket a szorzatokat is, tehát csak G lehet. Új terminológiánkkal tehát azt 

mondhatjuk, hogy a g1 és g2 által generált részcsoport maga Sn. Szó sincs azonban arról, hogy Sn minden eleme 

g1
m

1g2
m

2 alakú lenne, hiszen ilyen alakú elemet összesen 2n-et írhatunk fel, az Sn elemszáma (ami n!) pedig ennél 

sokkal nagyobb. Ez a nagyságrendi különbség mutatja, hogy nagyon egyszerű képletet semmiképpen sem 

várhatunk, amely G összes elemét megadja. 

Megjegyzés 

Van még egy probléma. Generálásról eddig két struktúrában hallottunk: vektortérben és csoportban. De 

nagyon természetes kérdés az is, hogy létezik-e egy gyűrűben (vagy testben) adott elemeket tartalmazó 

legszűkebb részgyűrű (vagy résztest), és ha igen, akkor hogyan adhatjuk meg az elemeit. Ugyanezt a 

kérdést feltehetjük minden további struktúrában (modulusban, hálóban), amelyről tanulni fogunk. Az 

általános problémát a 8.1.20. Tétel kezeli. Mindenesetre érdemes szétválasztani a létezés kérdését attól, 

hogy hogyan lehet leírni a generált részstruktúra elemeit (vö. 8.3.7. Tétel). 

4.6.3. Definíció.  Tetszőleges G csoport esetén az X⊆ G által generált részcsoport a legszűkebbX-et tartalmazó 

részcsoportja G-nek, jele ⟨ X⟩ . Ez azt jelenti, hogy G minden olyan H részcsoportja, amely tartalmazza X 

összes elemét, tartalmazza az ⟨ X⟩  részcsoportot is. Az X részhalmazt Ggenerátorrendszerének nevezzük 

(illetve azt mondjuk, hogy XgeneráljaG-t), ha ⟨ X⟩ =G. 

A fenti definíció csak akkor értelmes, ha egyértelműen létezik ez a legszűkebb részcsoport. Ezt most rögtön 

bebizonyítjuk, és látni fogjuk, hogy a bizonyítás nemcsak csoportra, hanem más struktúrákra, például gyűrűkre 

is szó szerint átvihető. Előbb azonban szeretnénk tisztázni a „legszűkebb” szó jelentését. 

4.6.4. Definíció.  Egy halmazrendszer legszűkebb eleme egy olyan halmaz (a halmazrendszerben), amely a 

halmazrendszer minden elemének részhalmaza. Egy halmazrendszer minimális eleme egy olyan halmaz, 

amelynél nincs szűkebb halmaz a rendszerben, vagyis amelynek a halmazrendszer egyetlen eleme sem valódi 

részhalmaza. Ugyanígy egy halmazrendszer legbővebb eleme egy olyan halmaz (a halmazrendszerben), 
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amelynek a halmazrendszer minden eleme részhalmaza. Egy halmazrendszer maximális eleme egy olyan 

halmaz, amelynél nincs bővebb halmaz a rendszerben, azaz amely a halmazrendszer egyetlen elemének sem 

valódi részhalmaza. 

4.6.5. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy egy halmazrendszernek legfeljebb egy legszűkebb (és legfeljebb egy 

legbővebb) eleme lehet. Adjunk példát arra, amikor több minimális (illetve maximális) elem van. Igazoljuk azt 

is, hogy a legszűkebb elem (ha létezik, akkor) minimális, és ilyenkor ez az egyetlen minimális elem. 

A generált részcsoport tehát egyértelműen meghatározott (vagyis nem lehet két különböző, X-et tartalmazó 

legszűkebb részcsoport). Most megmutatjuk, hogy létezik. 

4.6.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy részcsoportok metszete is részcsoport (végtelen soké is). 

4.6.7. Állítás.  Az X által generált részcsoport egyértelműen létezik, mint az összes X-et tartalmazó részcsoport 

metszete. 

Bizonyítás. Az X-et tartalmazó részcsoportok metszete is részcsoport, és ez a metszet részhalmaza minden 

tényezőjének, azaz tényleg a legszűkebb lesz az X-et tartalmazó részcsoportok között. □ 

4.6.8. Tétel.  Legyen G csoport és X⊆ G. Ekkor ⟨ X⟩  a G azon elemeiből áll, melyek fölírhatók az X elemeiből 

és azok inverzeiből képzett akárhány tényezős szorzatként (X minden eleme többször is felhasználható egy ilyen 

szorzatban). 

Bizonyítás. Legyen L a tételben leírt szorzatoknak a halmaza. Elegendő megmutatni, hogy L a legszűkebb X-et 

tartalmazó részcsoport, mert akkor a generált részcsoport egyértelműsége miatt L=⟨ X⟩ . 

Az X elemei, mint egytényezős szorzatok, elemei L-nek. Az egységelem benne van L-ben, mint üres szorzat. 

Nyilván L zárt a szorzásra, hiszen két bonyolult szorzatot egymás mellé írva egy ugyanilyen fajta, csak még 

bonyolultabb szorzatot kapunk. Végül a szorzat inverzének képletét (2.2.10. Feladat) alkalmazva látjuk, hogy L 

az inverzképzésre is zárt. 

Tegyük föl, hogy egy H részcsoport tartalmazza X elemeit. Ekkor tartalmazza az X elemeinek inverzeit, és az 

X∪  X-1 elemeiből képzett szorzatokat is, azaz L valamennyi elemét. Tehát L tényleg a legszűkebb X-et 

tartalmazó részcsoport. □ 

4.6.9. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy g1,...,gn generátorrendszere a G csoportnak, és h1,...,hn egy H csoport 

tetszőleges elemei. Mutassuk meg, hogy legfeljebb egy olyan ψ:G→ H homomorfizmus létezik, amelyre 

ψ(gi)=hi minden i-re teljesül. Igaz-e az állítás végtelen generátorrendszerre is? 

Gondolkodjunk!   

4.6.10. Gyakorlat.  Az alábbi halmazrendszerek közül melyeknek van legszűkebb és legbővebb eleme? 

Melyeknek van minimális illetve maximális eleme? 

1. A ℤ  összes kételemű részhalmaza. 
2. A ℤ  összes végtelen részhalmaza. 
3. A ℤ  összes olyan valódi részhalmaza, amelynek komplementere véges. 
4. A ℤ  összes olyan H részhalmaza, melyre 7∈  H vagy 13∈  H. 
5. A ℤ  összes olyan H részhalmaza, melyre 7∈  H és 13∈  H. 

4.6.11. Gyakorlat.  Határozzuk meg a G csoportban a ⟨ X⟩  részcsoportot. 

1. G=ℤ +, X={28,34}. 
2. G=ℝ×, X={2,3}. 
3. G=Sn, X={(12),(1,2,..., n)}. 
4. G=S4, X={(13),(1234)}. 
5. G=S4, X={(123),(12)(34)}. 
6. G=GL(n,ℝ), X a 2 determinánsú mátrixok halmaza. 

4.6.12. Gyakorlat.  Mutassuk meg a 4.1.23. Állítás felhasználásával, hogy a Dn diédercsoportot generálják az f 

és t elemek. Határozzuk meg a D5 és D6 diédercsoportokban a ⟨ t,f2⟩  részcsoportot. 
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4.6.13. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha X véges halmaz, és g∈  SX, akkor a g által generált részcsoport 

pályái épp a g ciklusfelbontását adják. 

4.6.14. Feladat.  Legyenek A és B részcsoportok a G csoportban. Igazoljuk, hogy az AB komplexusszorzat 

pontosan akkor részcsoport, ha AB=BA, és ekkor ez lesz az A és B (uniója) által generált részcsoport. 

4.6.15. Feladat.  Legyenek a, b, c, d egész számok, melyekre (a,b)=1 és (c,d)=1. Mutassuk meg, hogy az a/b és 

c/d törtek által ℚ+-ban generált részcsoport ciklikus. Melyik elem generálja? 

4.6.16. Feladat.  Igazoljuk, hogy a racionális számok additív csoportja nem végesen generált, sőt, minimális 

generátorrendszere sincs. 

4.6.17. Feladat.   *  Bizonyítsuk be, hogy végesen generált csoportnak minden véges indexű részcsoportja 

végesen generált. 

4.6.18. Feladat.  Legyenek t és s másodrendű elemek a G csoportban és f=ts. Igazoljuk, hogy a H=⟨ t,s⟩  

részcsoport minden eleme fölírható fi vagy tfi alakban alkalmas i egészre. Mutassuk meg, hogy ha f rendje n<∞, 

akkor n≥ 3 esetén H izomorf a Dn diédercsoporttal, n=2 esetén a Klein-csoporttal, n=1 esetén pedig a 

másodrendű ciklikus csoporttal. 

4.6.19. Feladat.   *  Határozzuk meg a sík egybevágósági transzformációiból álló E(2) csoport összes véges 

részcsoportját. 

7. Homomorfizmusok és normálosztók 

Ebben a szakaszban áttekintjük az összes olyan homomorfizmust, amely egy G csoporton értelmezhető. 

Eljutunk a normálosztó és a faktorcsoport fogalmáig, és megvizsgáljuk ezek szerkezetét. 

Megjegyzés 

A homomorfizmus (a struktúrát megőrző leképezés) a matematika egyik legfontosabb fogalma. 

Nemcsak az algebrában van ez így: az analízisben (topológiában) például a folytonosság felel meg a 

művelettartásnak. Az izomorfizmusok azért voltak hasznosak, mert az egyformán viselkedő struktúrák 

közül csak egyet kellett megértenünk. Egy olyan homomorfizmus, amely nem izomorfizmus, viszont 

esetleg egy bonyolult struktúrát képez egy sokkal egyszerűbbe. Az egyszerűbb struktúrában már 

tudunk dolgozni, és ezzel információt nyerünk a bonyolultabbról is. Ezt tesszük az életben is, 

folyamatok modellezésekor. A lényeges dolgokat megragadjuk, és csak azokat vizsgáljuk, azaz 

„homomorfizmust” (a lényeget megtartó leképezést) készítünk egy már kezelhető struktúrába (a 

modellbe). Egy példa minderre a következő. 

4.7.1. Kérdés.  Előáll-e az (12) transzpozíció hármasciklusok szorzataként? 

Nem akarjuk, talán nem is tudnánk áttekinteni a hármasciklusok összes lehetséges szorzatait. A választ persze 

látja az Olvasó: a hármasciklusok páros permutációk, szorzatuk nem lehet a páratlan (12). Ami a lényeg, hogy 

ebben a gondolatmenetben valójában egy homomorfizmust tekintettünk: az előjelképzést, vagyis az sg 

leképezést a kételemű {1,-1} csoportba. Ebben már gond nélkül tudtunk számolni, és ezt mondhattuk: minden 

hármasciklus képe 1, az előjelképzés művelettartó, és így a hármasciklusok szorzatainak is 1 az előjele. De az 

(12) transzpozíció képe -1, ezért a kívánt előállítás nem lehetséges. 

A lineáris algebrában minden homomorfizmust egy mátrixszal adhatunk meg. A csoportoknál bonyolultabb a 

helyzet, mert általában nincs olyan „bázis”, amin egy lineáris leképezést egyértelműen előírhatnánk. De egy 

analógia mégis érvényes. Ha egy A:V→ W lineáris leképezésnek ismerjük a magterét, akkor a dimenziótétel 

miatt tudjuk Im(A) dimenzióját, és ezzel a kép, mint vektortér szerkezetét (hiszen egy vektorteret a dimenziója 

izomorfia erejéig meghatároz). Nézzük meg, hogy ha ψ:G→ H csoporthomomorfizmus, akkor a „mag” ismerete 

meghatározza-e izomorfia erejéig a „képet”. 

4.7.2. Definíció.  Ha θ: G→ H egy csoporthomomorfizmus, akkor legyen 

 

a θképe (vagyis a θ függvény értékkészlete). 
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Nyilván θ pontosan akkor szürjektív, ha Im(θ) az egész H. Ha θ szürjektív, akkor ezt néha úgy fogalmazzuk, 

hogy θ a H-ra (és nem a H-ba) képez. A 4.5.23. Gyakorlat szerint Im(θ) részcsoport H-ban. A következő 

gyakorlat azt mutatja, hogy általában nem mondhatunk ennél többet. 

4.7.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy H csoport minden részcsoportja előáll alkalmas H-ba vezető 

homomorfizmus képeként. 

4.7.4. Definíció.  Ha θ: G→ H egy csoporthomomorfizmus, akkor legyen 

 

a θmagja. Itt 1H a H csoport egységeleme. 

4.7.5. Gyakorlat.  Legyen θ: G→ H tetszőleges csoporthomomorfizmus. Mutassuk meg, hogy θ magja 

részcsoport G-ben, továbbá hogy θ akkor és csak akkor injektív, ha magja csak az egységelemből áll. 

Az injektív homomorfizmusokat szokás beágyazásnak is nevezni. 

4.7.6. Gyakorlat.  Tekintsük azt a θ:ℤ +→ℤ n
+ homomorfizmust, amely minden egész számhoz a mod n 

maradékát rendeli. Mutassuk meg, hogy θ magja az n-nel osztható számokból álló nℤ  részcsoport, és ha θ(g)=h 

(ahol g∈  ℤ  és h∈ℤ n), akkor a h elemre θ-nél pontosan a g+nℤ  mellékosztály elemei képződnek (vö. 4.4.17. 

Gyakorlat). 

4.7.7. Gyakorlat.  Igazoljuk az alább megadott θ:G1→ G2 leképezésekről, hogy homomorfizmusok, határozzuk 

meg a magjukat és a képüket. 

1. G1=GL(n,T), G2=T×, θ(A)=det(A). 
2. G1=Sn, G2=ℤ ×, θ(f) az f előjele (azaz ± 1). 
3. G1=Dn, G2=ℤ 2

+, θ(x)=0 ha x forgatás, 1 ha x tengelyes tükrözés. 
4. G1=G2=ℂ ×, θ(z)=|z| (abszolút érték). 
5. G1=ℝ[x]+, G2=ℂ +, θ(f)=f(i) (vagyis θ az i behelyettesítése). 

Nézzük meg, hogy egy homomorfizmus magjáról sem mondhatunk-e többet annál, mint hogy részcsoport, azaz 

hogy magja lesz-e minden részcsoport egy alkalmas homomorfizmusnak. Tegyük fel, hogy N≤ G a θ:G→ H 

homomorfizmus magja. Ha h∈  Im(θ), akkor G mely elemei képződnek h-ra? Legyen θ(g)=h, ekkor 
 

 
(4.3) 

Tehát h-ra épp a gN mellékosztály elemei képződnek. 

Ez az eredmény gyanús! Mi okozza azt az aszimmetriát, hogy bal mellékosztály jött ki? A θ(g')=θ(g) 

összefüggést ebben a számolásban balról szoroztuk θ(g-1)-gyel. Most szorozzuk jobbról. 
 

 
(4.4) 

Most az jött ki, hogy h-ra épp az Ng mellékosztály elemei képződnek. Tehát gN=Ng minden g∈  G elemre. Így 

az N szerinti jobb- és bal oldali mellékosztályok megegyeznek. Ez a tulajdonság nem teljesül minden 

részcsoportra, például az S3 csoport {id,(12)} részcsoportjára sem (lásd 4.4.15. Gyakorlat). Tehát ez a 

részcsoport nem lesz homomorfizmusnak magja. 

Vigyázzunk, gN=Ngnem jelenti azt, hogy gn=ng minden n∈  N esetén, hanem csak ennél kevesebbet: azt, hogy 

a gN és Ng halmazok megegyeznek! Ez az elemek nyelvén így mondható el: minden n∈  N-hez van olyan n'∈  N, 

hogy gn=n'g, és fordítva, minden n-hez van olyan n”, hogy ng=gn”. (Ennek az átfogalmazásnak a 

bonyolultságából látszik, hogy a komplexusműveletek mennyire kifejezőek.) 

4.7.8. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az S3 csoportban az N={id, (123), (132)} részcsoportra és a g=(12) elemre 

teljesül a gN=Ng összefüggés. 
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4.7.9. Gyakorlat.  Legyen N olyan részcsoport egy G csoportban, amely szerinti bal és jobb oldali 

mellékosztályok megegyeznek, azaz minden gN bal oldali mellékosztály Ng' alakú alkalmas g'-re. Igazoljuk, 

hogy akkor gN=Ng minden g∈  G-re. 

4.7.10. Definíció.  A G csoport egy N részcsoportját akkor nevezzük normális részcsoportnak vagy 

normálosztónak, ha egy alkalmas, G-n értelmezett homomorfizmusnak a magja. Jelölés: N⊲ G. 

4.7.11. Tétel.  A G csoport N részcsoportja akkor és csak akkor normálosztó, ha a szerinte vett bal és jobb oldali 

mellékosztályok megegyeznek, vagy ami ezzel ekvivalens, minden g∈  G elemre gN=Ng. 

Megjegyzés 

Felhívjuk a Olvasó figyelmét, hogy ennek a tételnek a bizonyítása a 4.7.15. Definíció előtt ér majd 

véget, mert a bizonyítás közben nagyon részletesen elmagyarázzuk, hogy miért a leírt módon haladunk, 

továbbá bemutatunk egy igen gyakran használt általános fogalomalkotási módszert is. Ez és a fenti 

magyarázat egy füst alatt a 4.7.16. Homomorfizmustétel bizonyításához is elvezet. 

Azt már megmutattuk, hogy a gN=Ng feltétel teljesül minden olyan N részcsoportra, amely egy 

homomorfizmusnak magja. A tétel bizonyításához tehát azt kell belátni, hogy ha az N≤ G részcsoportra gN=Ng 

teljesül minden g∈  G esetén, akkor létezik olyan ψ:G→ K homomorfizmus egy alkalmas K csoportba, melynek 

magja N. 

Megjegyzés 

Az ilyesfajta bizonyításoknál azonnal föl lehetne írni a K és a ψ konstrukcióját, de akkor nem derülne 

ki, hogyan lehet rájönni a bizonyításra. Ezért először tovább analizáljuk azt a helyzetet, amikor egy 

θ:G→ H homomorfizmus magja N. Amíg ez a motiváció zajlik, addig H és θ fog szerepelni, amikor 

meg elkezdjük az igazi bizonyítást, akkor K és ψ. 

A H „felesleges”, azaz Im(θ)-n kívüli elemeit nem akarjuk megkonstruálni. Ezeket elhagyva feltehetjük, hogy θ 

szürjektív. Láttuk, hogy ha h∈  H, akkor pontosan egy N szerinti mellékosztály elemei képződnek h-ra. Azaz H 

elemei kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak az N szerinti mellékosztályokkal. Így a tervünk az, hogy 

a keresett K csoport elemei az N szerinti mellékosztályok lesznek, a keresett ψ leképezés pedig a g elemhez az ő 

mellékosztályát, azaz a gN=Ng halmazt fogja rendelni. 

Már említettük, hogy ha ismerjük a G csoportot és a θ homomorfizmust, akkor ebből a H kép szerkezete 

megkapható. Valóban, ha h1,h2∈  H, akkor ezek szorzatát kiszámíthatjuk úgy, hogy vesszük két „ősképüket”: 

legyen θ(g1)=h1 és θ(g2)=h2. Ekkor 
 

 (4.5) 

Ebből láthatjuk, hogy a h1h2 szorzatnak a g1g2N mellékosztály felel meg. Ezért a tervezett K csoportban két 

mellékosztály szorzatát csakis a 
 

 (4.6) 

képlettel definiálhatjuk. Azt várjuk, hogy csoportot kapunk, és a ψ(g)=gN leképezés csoporthomomorfizmus, 

melynek magja N. 

4.7.12. Állítás.  Legyen G csoport, és N részcsoportja G-nek, melyre gN=Ng minden g∈  G-re. Álljon a K 

halmaz az N szerinti mellékosztályokból, és vezessünk be rajta szorzást a 

 

képlettel. Ekkor K csoport lesz, melynek egységeleme az N=1⋅  N mellékosztály, a gN inverze pedig g-1N. Az a 

ψ:G→ K leképezés, ami g-hez gN-et rendeli, homomorfizmus lesz, melynek képe K, magja N. 

Bizonyítás. Még a csoportaxiómák ellenőrzése előtt van egy probléma. Ha a K csoport két elemét, mondjuk az 

M1 és M2 mellékosztályokat össze akarjuk szorozni, hogyan is kell eljárni? A fenti szabály azt mondja: írjuk föl 

az M1-et g1N, az M2-t g2N alakban, és akkor az eredmény g1g2N lesz. De itt a g1 és a g2 elemeket sokféleképpen 

választhatjuk! Márpedig egy művelet eredményének egyértelműen meghatározottnak kellene lennie. 
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Megjegyzés 

A problémát a következő hasonlat világítja meg. A „narancsszín” egy értelmes fogalom: tetszőleges 

narancsnak a színét jelenti. Ez azért működik, mert minden narancsnak (lényegében) ugyanaz a színe. 

A narancsok halmazának tehát azért tudtuk értelmezni a színét, mert mindegy volt, melyik elemét 

választottuk, az eredmény ugyanaz lett. Hasonlóan azonban nem definiálhatjuk az „autószín” fogalmát, 

hiszen az autók színe nem egyforma. 

A következő példánk már matematikai. Jelölje Pn az n-edfokú (mondjuk valós együtthatós) polinomok 

halmazát. Megpróbálhatjuk értelmezni a Pn és a Pm halmazok összegét és szorzatát a következőképpen. 

Kiveszünk egy f∈  Pn és egy g∈  Pm polinomot, és azt mondjuk: Pn+Pm legyen az f+g polinomot 

tartalmazó halmaz, vagyis f+g∈  Pk esetén Pk. Hasonlóan legyen PnPm=Pℓ, ha fg∈  Pℓ. Jók ezek a 

definíciók? 

A második definíció rendben van, mert bárhogyan is választjuk az f∈  Pn és g∈  Pm polinomokat, az fg 

biztosan a Pn+m eleme lesz (azaz PnPm=Pn+m). De az összeadással gond van. Például P2+P2 összegét P2-

nek fogjuk találni akkor, ha az x2, illetve -2x2 polinomokat választjuk, viszont az x2+x és a -x2 

polinomokat választva az eredmény P1 lesz. Sőt, az x2 és a -x2 polinomok összege nulla, ami egyik Pk 

halmazba sem esik bele. 

Ebből a példából már leszűrhetjük azt a szabályt, hogy mikor „jó” egy ilyen definíció. A szorzás 

definíciója azért volt rendben, mert az eredmény nem függött az f és g konkrét választásától. Ha f1, f2 

ugyanannak a Pn halmaznak az eleme, és g1, g2 is ugyanannak a Pm halmaznak az eleme, akkor az f1g1, 

illetve az f2g2 szorzatok is ugyanannak a halmaznak (nevezetesen a Pn+m-nek) az elemei. 

Ahhoz, hogy a K-beli szorzás jóldefiniált, azt kell tehát megmutatni, hogy az összeszorzandó M1 és M2 

mellékosztályokat bármelyik elemükkel reprezentáljuk, az eredmény ugyanaz a mellékosztály lesz (tehát a 

szorzat csak a két mellékosztálytól függ, nem pedig a kiválasztott elemektől). Képletben: 

 

Ha ez igaz, akkor a szorzás definíciója értelmes. 

A fenti következtetés nem igaz tetszőleges részcsoportra (például az S3 csoport {id,(12)} részcsoportjára sem). 

Most azonban tudjuk, hogy gN=Ng minden g∈  G-re. Ezért 

 

Tehát a szorzás a K halmazon tényleg jóldefiniált. 

A K most definiált szorzására nézve az N neutrális elem lesz. Ezt az előzőek szerint ellenőrizhetjük úgy, hogy 

(tetszőleges g∈  G esetén) a gN és az N=1N szorzatának kiszámításánál a g és az 1 reprezentánselemeket 

használjuk. Ekkor 

 

és hasonlóan N(gN)=gN. 

4.7.13. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a K-n definiált művelet asszociatív. 

Azt, hogy a gN mellékosztálynak a g-1N mellékosztály inverze lesz, úgy ellenőrizhetjük, hogy szorzatuk 

kiszámításánál a g, illetve g-1 reprezentánselemeket választjuk. Ekkor (gN)⋅  (g-1N)=gg-1N=N, és ugyanígy (g-

1N)⋅  (gN)=N. Ezzel beláttuk, hogy K tényleg csoport. 

Megjegyzés 

Egy mellékosztály inverze szintén nem függ a reprezentánselem választásától, vagyis ha g1N=g2N, 

akkor g1
-1N=g2

-1N. Ezt azonban nem kell ellenőriznünk, következik az inverz egyértelműségéből 

(2.2.10. Feladat). 

4.7.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ψ:g→ gN leképezés szürjektív homomorfizmus G-ből K-ra. 
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Megjegyzés 

Könnyű belátni, hogy szürjektív homomorfizmusnál egységelem képe egységelem lesz, ezzel második 

bizonyítást kapunk arra, hogy ψ(1)=1N=N a K csoport egységeleme. Hasonlóképpen az asszociativitás 

is öröklődik szürjektív homomorfizmusnál. 

Végül a ψ magjának kiszámításához vegyük észre, hogy g∈Ker(ψ) akkor és csak akkor, ha ψ(g)=gN=N (a K 

egységeleme), vagyis ha g∈  N. Tehát Ker(ψ)=N. Ezzel a 4.7.12. Állítást, és így a 4.7.11. Tételt is beláttuk. □ 

4.7.15. Definíció.  Legyen N normálosztó a G csoportban. Az előző 4.7.12. Állításban definiált K csoportot a G 

csoport N szerinti faktorcsoportjának nevezzük, és G/N-nel jelöljük. A ψ:g↦ gN leképezés neve természetes 

homomorfizmus. 

Ha G véges, akkor persze |G/N|=|G:N|=|G|/|N|. Most belátjuk a lineáris algebrai dimenziótétel ígért 

csoportelméleti analogonját. 

4.7.16. Tétel.  [Homomorfizmustétel] Ha G és H csoportok, és θ:G→ H homomorfizmus, akkor Im(θ)≅ 

G/Ker(θ) . 

Bizonyítás. A fenti motiváció során a (4.3), (4.4), (4.5) és (4.6) képletekből kiderült, hogy ha θ:G→ H 

tetszőleges homomorfizmus, és N=Ker(θ), akkor Im(θ) elemei kölcsönösen egyértelmű, művelettartó 

megfeleltetésben állnak a K=G/N csoport elemeivel (a θ(g) elemnek a gN=Ng felel meg), vagyis, hogy Im(θ)≅ 

K=G/N. □ 

4.7.17. Gyakorlat.  Jelölje K a komplex egységkört, vagyis az egy abszolút értékű komplex számok halmazát, P 

pedig a pozitív valós számok halmazát, mindkettőt ellátva a szorzás műveletével. A homomorfizmustétel 

alapján igazoljuk a következő izomorfizmusokat. 

1. ℂ ×/K≅ P. Milyen geometriai alakzatok ennek a faktornak az elemei? 
2. ℝ+/ℤ +≅ K. 
3. Sn/An≅ℤ ×. 
4. ℤ +/nℤ +≅ℤ n

+. 

Egy csoport szerkezetének feltárásában fontos, hogy megtaláljuk a normálosztóit. Ez néha nagyon nehéz feladat, 

komoly tételek sora biztosítja bizonyos típusú normálosztók létezését, és ezekből ízelítőt is adunk a 

későbbiekben. Minden G csoportban normálosztó az {1}, és az egész G (az {1} a G identikus leképezésének, a G 

pedig az egyelemű csoportba képző homomorfizmusnak a magja.) Ezeket Gtriviális normálosztóinak nevezzük. 

Az N normálosztó valódi, ha N≠ G. 

4.7.18. Gyakorlat.  Mivel izomorfak a G/{1} és a G/G faktorcsoportok? 

Kommutatív csoportban nyilván minden részcsoport normálosztó. Néha az alábbi egyszerű észrevétel is nagyon 

hasznos. 

4.7.19. Állítás.  Tetszőleges csoportban minden kettő indexű részcsoport normálosztó. 

Bizonyítás. Ha |G:N|=2, akkor G-nek két bal oldali mellékosztálya van N szerint. Az egyik N, a másik tehát N 

komplementuma, azaz G-N. Ugyanez azonban a jobb oldali mellékosztályokra is igaz. Tehát a bal oldali és a 

jobb oldali mellékosztályok halmaza is {N,G-N}. Ezért N⊲ G. □ 

Megjegyzés 

Az előző állítás általánosításaként, ha egy csoportban van „kis” indexű részcsoport, akkor „hajlamos” 

rá, hogy kis indexű normálosztót is tartalmazzon, lásd a 4.12.42, a 4.13.29. és a 4.12.48. Feladatokat. 

A faktorcsoportban a műveletet az osztályok elemeivel (reprezentánsokkal) végezzük el. Például legyen G=ℤ 36
× 

és N ebben a 13 által generált részcsoport. Ez normálosztó is, hiszen G kommutatív. Mivel 13*36 13=25 és 13*36 

25=1, ezért 13 rendje három, és így N={1,13,25}. Hasonlóan kiszámolható, hogy az 5 elem rendje G-ben 6. 

Mi lesz a G/N faktorcsoport 5N elemének a négyzete? A szorzás szabálya szerint ez a 25N mellékosztály. De 

25∈  N, és így 5N négyzete az egységelem. Mivel 5 nincs benne N-ben, ezért 5N maga nem az egységelem, és 

így az 5N elem rendje a G/N faktorcsoportban kettő. 
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4.7.20. Állítás.  Legyen N⊲ G és g∈  G. Ekkor a gN∈  G/N elem rendje a legkisebb olyan pozitív n egész, 

melyre gn∈  N, és végtelen, ha ilyen n nem létezik. 

Bizonyítás. A k egész pontosan akkor jó kitevője a gN mellékosztálynak, ha (gN)k=N (a G/N csoport 

egységeleme). De (gN)k=gkN (a szorzásnál minden tényezőből a g elemet választva reprezentánsként). Tehát k 

akkor és csak akkor jó kitevő, ha gkN=N, azaz ha gk∈  N. Mivel a rend a legkisebb pozitív jó kitevő, az állítást 

beláttuk. □ 

Megjegyzés 

A szakasz hátralévő részében megvizsgáljuk, mik lesznek a faktorcsoport részcsoportjai, normálosztói, 

faktorcsoportjai. Ez a rész kicsit nehezebb az eddigieknél, első olvasásra talán érdemes átugrani. 

A G/N faktorcsoport a G csoport képe a természetes homomorfizmusnál. Kényelmesebb lesz a faktorcsoport 

helyett általában egy szürjektív homomorfizmusra gondolni. 

4.7.21. Definíció.  Tegyük föl, hogy θ:G→ H két halmaz közötti függvény, és L⊆ H. Ekkor az L részhalmaz 

teljes inverz képe azokból a G-beli elemekből áll, amelyek képe L-ben van. Képletben: 

 

Ha K⊆ G, akkor a θ függvény K-ra való leszűkítése (vagy megszorítása) az a ψ:K→ H függvény, melynek 

értelmezési tartománya K, de különben ugyanúgy működik, mint a θ (azaz ψ(k)=θ(k) minden k∈  K-ra). 

4.7.22. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy csoporthomomorfizmusnál részcsoport teljes inverz képe is részcsoport, 

ami a homomorfizmus magját tartalmazza. 

4.7.23. Gyakorlat.  Legyen N normálosztó, K pedig részcsoport a G csoportban. Mutassuk meg, hogy az N és a 

K által generált részcsoport NK. 

4.7.24. Tétel.  Legyen θ:G→ H szürjektív csoporthomomorfizmus, melynek magja N. Ekkor a következő 

állítások teljesülnek. 

1. Ha K részcsoportja G-nek, akkor θ(K) részcsoportja H-nak, melynek teljes inverz képe G-ben a KN=NK 

részcsoport. 
2. A H részcsoportjai kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak a G azon részcsoportjaival, amelyek N-et 

tartalmazzák. Egy L≤ H részcsoporthoz a K=θ-1(L) teljes inverz kép tartozik. 

Legyenek K és L ebben az értelemben egymásnak megfelelő részcsoportok. 

3. Ha g∈  G, és θ(g)=h, akkor a hL (illetve Lh) mellékosztály teljes inverz képe G-ben a gK (illetve a Kg) 

mellékosztály. Így a K szerinti bal (jobb) mellékosztályok pontosan az L szerinti bal (jobb) mellékosztályok 

teljes inverz képei. 

4. Az L indexe H-ban ugyanaz, mint a K indexe G-ben. 

5. Az L pontosan akkor normálosztó H-ban, ha K normálosztó G-ben. Ebben az esetben a G/K és a H/L 

faktorcsoportok izomorfak. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy K≤ G. Ekkor L=θ(K) nyilván részcsoport H-ban (ez megkapható a 4.5.23. 

Gyakorlatból is, ha azt a θ-nek a K-ra való leszűkítésére alkalmazzuk). Megfordítva, a 4.7.22. Gyakorlatban 

láttuk, hogy ha L≤ H, akkor K=θ-1(L) részcsoport G-ben, ami N-et tartalmazza. Azt kell megmutatnunk, hogy ha 

L=θ(K), akkor θ-1(L)=KN. Mivel N⊲ G, nyilván KN=NK. 

Először a KN⊆ θ-1(L) tartalmazást látjuk be. A KN elemei kn alakúak, ahol k∈  K és n∈  N. De 

θ(kn)=θ(k)θ(n)=θ(k)∈  L. A fordított tartalmazáshoz tegyük föl, hogy g∈θ-1(L), azaz hogy h=θ(g)∈  L. Mivel 

L=θ(K), van olyan k∈  K, melyre θ(k)=h. Így θ(g)=θ(k), vagyis θ(k-1g)=1H, ahonnan k-1g∈Ker(θ)=N. Ezért g∈  

kN⊆ KN, és így az (1) állítást beláttuk. 

A (2) megmutatásához két halmaz között kell kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést létesíteni. Az első halmaz 

a H összes L részcsoportjainak a halmaza, ez legyen ℋ. A másik a G csoport N-et tartalmazó K 

részcsoportjainak halmaza, ez legyen . Láttuk, hogy θ(K)≤ H, ezért θ-t tekinthetjük egy -ből ℋ-ba képző 
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függvénynek is. Az is világos, hogy θ-1 (a teljes inverz kép képzése) egy függvény ℋ-ból -be. Be akarjuk 

látni, hogy e két függvény egymás inverze, azaz mindkét sorrendben vett kompozíciójuk az identitás. Eszerint 

két dolgot kell igazolni. 

Az első dolog az, hogy ha L≤ H, és K=θ-1(L), akkor θ(K)=L. Ez nyilvánvaló a definícióból, hiszen K a teljes 

inverz kép definíciója szerint pontosan azokból az elemekből áll, amelyek θ-nél L-be képződnek, és θ 

szürjektivitása miatt L minden elemének van is ilyen ősképe K-ban. 

A második dolog, hogy ha N≤ K≤ G, és L=θ(K), akkor θ-1(L)=K. Ez következik az (1) állításból, hiszen K 

tartalmazza N-et, vagyis KN=K, és ezért L teljes inverz képe maga K lesz. A  megfeleltetés tehát 

tényleg kölcsönösen egyértelmű, vagyis a (2) állítás is igaz. 

A (3) megmutatásához a bal-jobb szimmetria miatt elegendő igazolni, hogy a hL teljes inverz képe gK. Nyilván 

tetszőleges g'∈  G esetén 

 

Innen (4) és (5) már könnyen adódik, mert az index is és a „normálosztónak lenni” tulajdonság is 

megfogalmazható a mellékosztályok nyelvén. Például ha L⊲ H, akkor tetszőleges g∈  G-re θ(g)L=Lθ(g). De 

akkor gK=Kg is igaz, mert egyenlő halmazok teljes inverz képei. Tehát K is normálosztó. 

Végül tegyük föl, hogy K és L normálosztók a G, illetve H csoportokban. Ekkor a (3)-beli megfeleltetés 

bijekciót létesít a G/K és az H/L faktorcsoportok elemei között. Megmutatjuk, hogy ez művelettartó is. Legyen 

h1L és h2L két L szerinti mellékosztály, meg kell mutatni, hogy a teljes inverz képeik szorzata ugyanaz, mint a 

szorzatuknak, azaz h1h2L-nek a teljes inverz képe. Válasszunk olyan g1 és g2 elemeket, melyekre θ(g1)=h1 és 

θ(g2)=h2. Ekkor h1L, h2L, h1h2L teljes inverz képe (3) szerint rendre g1K, g2K, g1g2K. Mivel g1K és g2K szorzata 

tényleg g1g2K, a tételt beláttuk. □ 

4.7.25. Következmény.  [Első izomorfizmustétel] Tegyük föl, hogy N normálosztó a G csoportban, és K≤ G. 

Ekkor KN részcsoport G-ben, K∩ N normálosztó K-ban, és 

 

Ha |G:N| véges, akkor |K:(K∩ N)| osztója |G:N|-nek. 

Bizonyítás. Legyen θ:G→ G/N a természetes homomorfizmus, és θK a θ leszűkítése a K részcsoportra. Ez egy 

homomorfizmus K-ból G/N-be, és a magja nyilván K∩ N. Így K∩ N⊲ K, és a homomorfizmustétel miatt 

 

Most legyen θNK a θ-nek az NK-ra való leszűkítése. Mivel NK⊇ N, ennek a magja N. Ismét a 

homomorfizmustétel miatt 

 

De a 4.7.24. Tétel (1) állítása szerint θ(K) és θ(KN) egyenlő részcsoportjai G/N-nek, és így persze izomorfak. 

Az utolsó állítás azért igaz, mert |K:(K∩ N)| a K/(K∩ N) csoport rendje, ami izomorf a |G:N| rendű G/N egy 

részcsoportjával. □ 

4.7.26. Következmény.  [Második izomorfizmustétel] Tegyük föl, hogy N és K normálosztók a G csoportban és 

N⊆ K. Ekkor 

 

Az állításba beleértjük, hogy N⊲ K és (K/N)⊲ (G/N), vagyis hogy a fölírt faktorcsoportok értelmesek. 

Bizonyítás. Jelölje H a G/N faktorcsoportot, és legyen θ:G→ G/N a természetes homomorfizmus. Nyilván N⊲ 

K, hiszen a θ homomorfizmus K-ra vett leszűkítésének is N a magja. A 4.7.24. Tétel (5) állítása szerint 
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L=θ(K)⊲ H, és H/L≅ G/K. Így elég belátni, hogy L=K/N. De L=θ(K) a θ(k)=kN alakú elemek halmaza, ahol 

k∈  K, és ez definíció szerint K/N. □ 

Gondolkodjunk!   

4.7.27. Gyakorlat.  Ciklikus-e a ℤ 16
× csoport, illetve az {1,15} és az {1,9} normálosztók szerinti 

faktorcsoportjai? 

4.7.28. Gyakorlat.  Legyenek θ:G→ H és ψ:G→ K homomorfizmusok, és tegyük föl, hogy θ szürjektív. 

Mutassuk meg, hogy pontosan akkor létezik olyan α:H→ K homomorfizmus, melyre ψ=α∘ θ, ha 

Ker(θ)⊆Ker(ψ). 

4.7.29. Gyakorlat.  Legyen ψ:G→ H szürjektív homomorfizmus. Mutassuk meg, hogy G bármelyik 

generátorrendszerének ψ-nél vett képe generátorrendszer lesz H-ban. 

4.7.30. Gyakorlat.  Legyenek H≤ K, továbbá N részcsoportok a G csoportban. Igazoljuk, hogy HN∩ K=H(N∩ 

K). Ezt az összefüggést moduláris szabálynak hívjuk. 

8. Hogyan keressünk normálosztót? 

Egy G csoport szerkezetének megértése sokszor úgy történhet, hogy keresünk benne egy N normálosztót, és G-t 

az N és G/N csoportokból próbáljuk felépíteni. Ezért fontos olyan tételeket bizonyítani, amelyek normálosztók 

létezését biztosítják. Erre fokozatosan egyre komolyabb eszközöket dolgozunk majd ki. A konjugálás már 

megismert fogalma nemcsak általában segít jellemezni egy csoport normálosztóit, hanem olyan konkrét, fontos 

normálosztókhoz is elvezet, mint a centrum és a kommutátor-részcsoport. 

A normálosztót alkalmas homomorfizmus magjaként definiáltuk, beláttuk azonban, hogy N akkor és csak akkor 

normálosztó G-ben, ha gN=Ng minden g∈  G elemre (4.7.11. Tétel). A kiindulópontunk az, hogy ezt a feltételt 

átfogalmazzuk. 

4.8.1. Állítás.  A G csoport N részcsoportja akkor és csak akkor normálosztó, ha minden a∈  N és g∈  G esetén 

gag-1∈  N. 

Bizonyítás. Az állításban szereplő feltételt komplexusok segítségével úgy írhatjuk fel, hogy gNg-1⊆ N. Ha ez 

igaz minden g-re, akkor g-1-re is, azaz g-1Ng⊆ N, ahonnan balról g-vel, jobbról g-1-gyel szorozva N⊆ gNg-1 

adódik. Tehát a lemma feltétele azzal ekvivalens, hogy gNg-1=N minden g∈  G-re. Ez pedig pontosan akkor igaz, 

ha gN=Ng (csak g-vel, illetve a megfordításhoz g-1-gyel kell jobbról szorozni). □ 

A 4.1.19. Definícióban a g elemmel való konjugálást a θg(x)=gxg-1 leképezésként definiáltuk. A 4.8.1. Állítás 

tehát azt mondja, hogy a normálosztók pontosan a konjugálásra zárt részcsoportok. 

4.8.2. Definíció.  A G csoportot egyszerű csoportnak nevezzük, ha pontosan két normálosztója van: a triviálisak 

(vagyis {1} és G). 

A „pontosan két” kitétel az előző definícióban arra hivatott, hogy az egyelemű csoportot kizárja az egyszerű 

csoportok közül, hasonlóan ahhoz, ahogy az 1 számot is kizártuk a prímszámok közül. A 4.4.23. Tételben 

megmutattuk, hogy egy csoportnak akkor van pontosan két részcsoportja, ha prímrendű ciklikus. Mivel egy 

Abel-csoportban minden részcsoport nyilván normálosztó, a következőt kapjuk. 

4.8.3. Következmény.  A kommutatív egyszerű csoportok pontosan a prímrendű ciklikus csoportok, azaz ℤ p
+-

szal izomorfak alkalmas p prímszámra. 

A nemkommutatív egyszerű csoportok sokkal bonyolultabbak, vizsgálatuk a csoportelmélet egyik 

legizgalmasabb területe. A 4.8.43. Feladatban megmutatjuk, hogy egy gömböt önmagába vivő mozgások 

egyszerű csoportot alkotnak, a 4.12.30. Tételben pedig, hogy az An alternáló csoport egyszerű, ha n≥ 5. A 14. 

szakaszban a véges egyszerű csoportok leírásáról (klasszifikációjáról) mesélünk. 

Megjegyzés 

A konjugálás lineáris algebrában a bázistranszformáció képletét adja. Két mátrixot hasonlónak 

nevezünk, ha ugyanannak a lineáris transzformációnak a mátrixai, csak más bázisban. A hasonlóság a 
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mátrixok között ekvivalenciareláció (és a cél az, hogy adott mátrixhoz megtaláljuk a hozzá hasonlók 

közül a legszebb, lehetőleg diagonális alakú mátrixot). Most ezt az észrevételt fogjuk általánosítani. 

4.8.4. Definíció.  Egy G csoportban az a és b elemeket akkor nevezzük konjugáltaknak, ha van olyan g∈  G, 

melyre gag-1=b, vagyis ha van olyan konjugálás, amely az a elemet a b elembe viszi. Ennek az 

ekvivalenciarelációnak az osztályait a csoport konjugáltosztályainak nevezzük. 

4.8.5. Gyakorlat.  Ellenőrizzük, hogy a konjugáltság ekvivalenciareláció. 

4.8.6. Következmény.  Egy részcsoport akkor és csak akkor normálosztó G-ben, ha a G néhány 

konjugáltosztályának egyesítése. 

Ez azonnal látszik a 4.8.1. Állításból. Normálosztók kereséséhez tehát célszerű a csoportot konjugáltosztályokra 

bontani. Ehhez viszont jó lenne tudni, hány eleme van egy adott elem konjugáltosztályának. Ezt a problémát 

elemien is kezelhetnénk, sokkal elegánsabb és tanulságosabb azonban, ha a pályákról tanultakat alkalmazzuk. 

A szemünkről a fátylat az lebbentheti föl, ahogy a konjugáltosztályokat definiáltuk, hiszen azt mondtuk: a és b 

egy osztályban van, ha G egy eleme konjugálással az egyiket a másikba viszi. A G elemei hatnak 

(konjugálással) a G alaphalmazán, a 4.5.12. Definíció értelmében. 

4.8.7. Állítás.  Legyen G csoport, X a G alaphalmaza, és g∈  G, x∈  X esetén 

 

Ekkor G hatását definiáltuk az X=G halmazon, melynek pályái G konjugáltosztályai. 

Bizonyítás. A hatás axiómáit kell ellenőrizni. Ha a g,h∈  G és x∈  X, akkor 

 

Legyen 1 a G egységeleme, akkor 

 

A pályák G konjugáltosztályai, hiszen két elem akkor van egy konjugáltosztályban, ha G egy elemével 

egymásba átkonjugálhatók. □ 

Alkalmazzuk a pálya elemszámát megadó 4.5.15. Tételt erre a hatásra. Legyen x∈  X, ekkor x pályájának 

elemszáma az x stabilizátorának az indexe. Az x elem stabilizátora viszont azokból a g∈  G elemekből áll, 

melyekre g*x=x, vagyis gxg-1=x. Ezt g-vel jobbról szorozva a vele ekvivalens gx=xg alakot kapjuk. Vagyis x 

stabilizátora az x-szel fölcserélhető elemekből áll. 

4.8.8. Definíció.  Legyen x eleme egy G csoportnak. Ekkor az x elem G-beli centralizátora az x-szel 

fölcserélhető elemekből álló részcsoport, jele CG(x). 

4.8.9. Következmény.  Az x∈  G konjugáltosztályának elemszáma az x centralizátorának az indexe. Speciálisan 

minden konjugáltosztály elemszáma osztója G rendjének. 

Természetesen minden elem benne van a saját centralizátorában, hiszen fölcserélhető a hatványaival. Külön 

figyelmet érdemelnek az egyelemű konjugáltosztályok. Egy x elem osztálya akkor és csak akkor ilyen, ha x 

centralizátorának indexe 1, azaz ha ez a centralizátor az egész csoport, vagyis ha x fölcserélhető G minden 

elemével. 

4.8.10. Definíció.  Egy G csoport centrumának azon x∈  G elemeinek halmazát nevezzük, amelyek G minden 

elemével fölcserélhetők. Jele Z(G). 

4.8.11. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy G centruma kommutatív normálosztója G-nek, sőt minden 

részcsoportja is az. 

A 4.3.4. Gyakorlat szerint a g elemmel való θg konjugálás a G csoportnak önmagára való bijektív, művelettartó 

leképezése. 
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4.8.12. Definíció.  Egy G csoportot (vagy más struktúrát) önmagába képző homomorfizmust endomorfizmusnak 

nevezünk. Ha ez kölcsönösen egyértelmű is (G-re), akkor a neve automorfizmus. Speciálisan egy csoport 

konjugálásait belső automorfizmusoknak nevezzük. Egy G csoport automorfizmusainak csoportját (a 

kompozíció műveletére) Gautomorfizmus-csoportjának hívjuk, és Aut(G)-vel jelöljük. A belső 

automorfizmusok csoportját Inn(G) jelöli. 

4.8.13. Gyakorlat.  Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Aut(G) csoport, amelyben Inn(G) normálosztó. 
2. A θ:g↦ θg leképezés homomorfizmus G-ből Aut(G)-be, melynek magja G centruma, képe pedig Inn(G). 
3. G/Z(G)≅Inn(G). 
4. Konjugált elemek rendje egyenlő. 

Az eddigiek alkalmazásaként meghatározzuk az S3 és az S4 szimmetrikus csoportok összes normálosztóit. Az S3 

csoport hatelemű. Az egységelem önmaga természetesen konjugáltosztályt alkot (hiszen az egységelemet 

minden belső automorfizmus az egységelembe viszi). Az (123) elem centralizátora biztosan tartalmazza magát 

az (123) elemet, az egységelemet, és az (123)2=(132) ciklust is, tehát legalább háromelemű. Mivel részcsoport, 

az elemszáma osztója S3 rendjének, ami 6. Tehát CS3((123)) rendje csak 3 vagy 6 lehet. Könnyű számolás 

mutatja, hogy az (123) és (12) elemek nem cserélhetők fel, és így ez a centralizátor nem az egész S3. Ezért 

háromelemű, és akkor az (123) elemnek pontosan két konjugáltja van. Konjugált elemek rendje egyenlő, tehát 

csak az (132) jön szóba. Így {(123),(132)} egy konjugált elemosztály. Ugyanez a gondolatmenet az (12) 

centralizátorára alkalmazva azt adja, hogy a harmadik konjugáltosztály {(12),(13),(23)}. 

Ha N normálosztó S3-ban, akkor rendje osztója a 6-nak, konjugáltosztályok egyesítése, és tartalmazza az 

egységelemet. Azonnal látjuk, hogy a két triviális normálosztón kívül csak az {id,(123),(132)} jöhet szóba. Ez 

megfelelő is: részcsoport, mert ez az (123) által generált ciklikus részcsoport, és mivel konjugáltosztályok 

egyesítése, normálosztó. 

4.8.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha (x1... xk) egy tetszőleges ciklus az Sn csoportban, és f∈  Sn, akkor 

 

Vezessük le ebből, hogy az Sn csoportban két elem akkor és csak akkor konjugált, ha ciklusfelbontásuk 

„egyforma”, azaz ugyanannyi, ugyanolyan hosszú ciklus szerepel bennük. 

Megjegyzés 

Ha a leképezéseket jobbról írjuk, és így a permutációkat balról szorozzuk, akkor a fenti helyett a 

 

képlet lesz érvényes. 

A 4.8.14. Gyakorlatból megkapjuk S4 konjugáltosztályait. A 4.3.33. Gyakorlatban már látott egyszerű 

kombinatorikai megfontolásokkal ezek elemszámát is kiszámíthatjuk. Az eredmény a következő: 

 

Ha N⊲ S4, akkor konjugáltosztályok egyesítése, rendje osztója a 24-nek, és tartalmazza az egységelemet. A két 

triviális normálosztótól eltekintve csak az 1+3+8=12 és az 1+3=4 lehetséges. Az első esetben az A4 alternáló 

csoportot kapjuk, amely persze normálosztó (hiszen az „előjelképzés” nevű homomorfizmus magja). A második 

esetben a 
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részhalmaz adódik. A 4.4.25. Gyakorlatban már láttuk, hogy V részcsoport, és így tényleg normálosztó (amely a 

Klein-csoporttal izomorf). Ezzel beláttuk a következő állítást. 

4.8.15. Állítás.  Az S3 csoport egyetlen nemtriviális normálosztója az A3 alternáló csoport. Az S4 csoportnak két 

nemtriviális normálosztója van: az A4 és a Klein-csoporttal izomorf V={id,(12)(34),(13)(24),(14)(23)} 

normálosztó. 

Megjegyzés 

A V⊲ S4 normálosztót a következőképpen kaphatjuk meg geometriailag. Vegyünk a síkon négy 

általános helyzetű P1, P2, P3 és P4 pontot, a Pi és Pj pontokon átmenő egyenest jelölje eij. Keressük meg 

az „átellenes” egyenespárok metszéspontjait: e12-t e34-gyel, e13-at e24-gyel, végül e14-et e23-mal messük. A 

P1,P2,P3,P4 bármely permutációja az így kapott három metszéspontnak is egy permutációját 

eredményezi. Ez a megfeleltetés tartja a kompozíciót, szürjektív S3-ra, és magja a fent talált V 

normálosztó. 

4.8.16. Gyakorlat.  Hogyan módosul az előző gondolatmenet, ha az A4 csoport normálosztóit akarjuk 

meghatározni? Mutassuk meg, hogy An minden konjugáltosztálya vagy konjugáltosztálya Sn-nek is, vagy Sn egy 

konjugáltosztályának két egyenlő elemszámú részre bontásából származik. 

Fontos tudnunk, hogy egy normálosztó normálosztója nem feltétlenül normálosztó az egész csoportban (vagyis 

hogy a „normálosztójának lenni” reláció általában nem tranzitív). Például az S4 csoport fenti V normálosztója 

Abel-féle, és így minden részcsoportja normálosztó. Ugyanakkor V-nek csak a két triviális részcsoportja lesz 

normálosztó G-ben is, a fennmaradó három kételemű részcsoport nem. 

Megjegyzés 

Ennek a jelenségnek könnyen megérthetjük az okát. Az N azért normálosztó G-ben, mert zárt a G-beli 

elemekkel való konjugálásra, vagyis a belső automorfizmusokra. Ha K⊲ N, akkor K zárt az N 

elemeivel való konjugálásra, de nem feltétlenül zárt a G elemeivel való konjugálásokra, hiszen ezek N-

nek automorfizmusai, de általában nem belső automorfizmusok. Ha tehát K zárt az N összes 

automorfizmusára, akkor normálosztó lesz G-ben is. Ezt a fogalmat írja le a következő definíció. 

4.8.17. Definíció.  A G csoport egy N részcsoportját karakterisztikus részcsoportnak nevezzük, ha N invariáns G 

összes automorfizmusára, azaz n∈  N és α∈Aut(G) esetén α(n)∈  N. 

Karakterisztikus részcsoportokra a 4.8.47. Gyakorlatban láthatunk példákat. 

4.8.18. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be a következő állításokat. 

1. Egy K részcsoport akkor és csak akkor karakterisztikus részcsoportja a G csoportnak, ha minden α∈Aut(G) 

automorfizmusra α(K)=K. 
2. Ha N⊲ G, akkor N minden karakterisztikus részcsoportja normálosztó G-ben. 
3. Egy karakterisztikus részcsoport karakterisztikus részcsoportja az egész csoportnak karakterisztikus 

részcsoportja. 

4.8.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy csoport tetszőleges normálosztóinak metszete is normálosztó. 

Így a 4.6.7. Állítás bizonyításához hasonlóan minden X⊆ G halmazhoz létezik az X-et tartalmazó legszűkebb 

normálosztó (mint az X-et tartalmazó normálosztók metszete). Ezt az X által generált normálosztónak nevezzük. 

4.8.20. Gyakorlat.  Legyen X részhalmaza a G csoportnak, és álljon Y az X összes elemeinek összes 

konjugáltjaiból: 

 

Mutassuk meg, hogy G-ben az X által generált normálosztó pontosan az Y által generált részcsoport lesz. Tehát 

az X által generált normálosztó elemei az x elemeinek konjugáltjaiból és ezek inverzeiből készített tetszőleges 

szorzatok. 
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4.8.21. Állítás.  Ha N és K normálosztók a G csoportban, akkor NK is az, méghozzá ez az N és K (uniója) által 

generált normálosztó. 

Bizonyítás. A 4.7.23. Gyakorlat szerint KN=NK a K és az N által generált részcsoport. Legyen g∈  G, ekkor 

gN=Ng és gK=Kg miatt gNK=NgK=NKg, tehát NK normálosztó. Mivel minden normálosztó részcsoport, ezért 

ha NK a legszűkebb N-et és K-t tartalmazó részcsoport, akkor nyilván a legszűkebb az N-et és K-t tartalmazó 

normálosztók között is. □ 

A centrum részcsoportjai kommutatív normálosztók. Most megkeressük egy csoport összes kommutatív 

faktorcsoportját. Ha az a és b elemek egy csoportban, akkor (ab)(ba)-1=aba-1b-1 jól leírja, hogy a és b „mennyire 

nem fölcserélhetők”. 

4.8.22. Definíció.  Legyen G csoport és a,b∈  G. Az [a,b]=aba-1b-1 elemet az a és b elemek kommutátorának 

nevezzük. A G csoport kommutátor-részcsoportja az összes kommutátorok által generált részcsoport, jele G'. 

Megjegyzés 

Ha egy csoportot „kommutatívvá akarunk tenni”, akkor „meg kell szabadulnunk” a 

kommutátorelemektől. Pontosabban: ahhoz, hogy egy homomorf kép kommutatív legyen, minden 

kommutátorelemnek a homomorfizmus magjában kell lennie. Ezt fejezi ki a következő állítás. 

4.8.23. Állítás.  Tetszőleges G csoport kommutátor-részcsoportja normálosztó a G csoportban, sőt minden G'-t 

tartalmazó részcsoport is normálosztó G-ben. Ha N⊲ G, akkor G/N akkor és csak akkor kommutatív, ha G'⊆ N. 

Bizonyítás. Jelölje θg a g elemmel való konjugálást. Ez szorzattartó, és ezért 

 

Tehát ha X jelöli az összes kommutátorok halmazát, akkor az X elemeinek konjugáltjaiból készített Y halmaz 

megegyezik az X-szel. Így az X által generált részcsoport ugyanaz, mint az X által generált normálosztó (lásd 

4.8.20. Gyakorlat). Ezért G'⊲ G. 

Legyen most N⊲ G. Ekkor 

 

Vagyis G/N akkor és csak akkor kommutatív, ha az összes kommutátor benne van N-ben. Mivel G' a 

kommutátorok által generált részcsoport, ez azzal ekvivalens, hogy G'⊆ N. 

Végül legyen G'≤ H≤ G, be kell látnunk, hogy H normálosztó G-ben. Azt már láttuk, hogy a G/G' faktorcsoport 

kommutatív. De kommutatív csoport minden részcsoportja normálosztó. Speciálisan tehát a H/G' részcsoport is 

normálosztó, és ezért (a 4.7.24. Tétel (5) pontja miatt) H⊲ G. □ 

Ha csak annyi a célunk, hogy egy H részcsoport minden eleme fölcserélhető legyen egy K részcsoport minden 

elemével, akkor kevesebb kommutátorral is elég faktorizálnunk. 

4.8.24. Definíció.  Legyenek N és K részcsoportok a G csoportban. Ekkor az összes [n,k] kommutátorok által 

generált részcsoportot (ahol n∈  N és k∈  K) az N és Kkölcsönös kommutátor-részcsoportjának nevezzük, jele 

[N,K]. 

4.8.25. Gyakorlat.  Legyen N,K⊲ G. Mutassuk meg, hogy [N,K]⊆ N∩ K. Speciálisan [N,G]⊆ N, és ha N∩ 

K={1}, akkor N minden eleme fölcserélhető K minden elemével (azaz NcentralizáljaK-t). 

4.8.26. Definíció.  Legyen H részcsoportja a G csoportnak és g∈  G. A gHg-1 részcsoportot a H részcsoport g-vel 

való konjugáltjának nevezzük. 

Mivel a g-vel való konjugálás automorfizmus, a H részcsoport képe, azaz gHg-1 szintén részcsoport. Legyen X a 

G részcsoportjainak a halmaza. Ekkor 
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hatást definiál X-en. Ennek pályáit a részcsoportok konjugáltosztályainak nevezzük. Egy H részcsoport 

stabilizátora nyilván azokból a g∈  G elemekből áll, amelyekre gHg-1=H, vagyis gH=Hg. 

4.8.27. Definíció.  Legyen H részcsoport a G csoportban. Ekkor azon g∈  G elemek halmaza, melyekre gH=Hg, 

a H részcsoport G-beli normalizátora, jele NG(H). 

A pálya elemszámáról szóló tétel most a következőt adja. 

4.8.28. Következmény.  Tetszőleges H≤ G részcsoport konjugáltjainak száma a H normalizátorának az indexe, 

vagyis |G:NG(H)|. 

Nyilván H⊲ G akkor és csak akkor, ha NG(H)=G. 

4.8.29. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a H részcsoport normalizátora a legbővebb olyan H-t tartalmazó 

részcsoportja G-nek, amelyben H normálosztó (speciálisan H⊆ NG(H)). 

Tetszőleges részhalmaznak is beszélhetünk a centralizátoráról és a normalizátoráról. 

4.8.30. Definíció.  Legyen X részhalmaza egy G csoportnak. Ekkor X centralizátora azon g∈  G elemek halmaza, 

amelyek X minden elemével fölcserélhetők (jele CG(X)), az X normalizátora pedig azon g∈  G elemek halmaza, 

melyre gX=Xg (jele NG(X)). 

4.8.31. Gyakorlat.  Legyen X részhalmaza a G csoportnak. Bizonyítsuk be a következő állításokat. 

1. CG(X) részcsoport, méghozzá az CG(x) centralizátorok metszete, ahol x∈  X. 
2. NG(X) részcsoport, méghozzá az X pont stabilizátora a G csoport egy alkalmas hatásánál. 
3. CG(X)⊲ NG(X). 
4. Ha X részcsoport, akkor NG(X)/CG(X) izomorf X automorfizmus-csoportjának egy alkalmas részcsoportjával. 

Megjegyzés 

A GAP ismeri az eddig tanult csoportelméleti fogalmakat. Az alábbiakban ezt illusztráljuk az M11 

Mathieu-csoport példáján, ami a legkisebb sporadikus egyszerű csoport (F.2.2. Tétel). 

 

              g := (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11); 

              h := (3,7,11,8)(4,10,5,6); 

              M11 := Group([ g, h ]); 

              Size( M11 ); 

              7920 

              IsAbelian( M11 ); 

              false 

              IsSimple( m11 ); 

              true 

              Size( ConjugacyClasses( M11 )); 

              10 

              (1,2,3) in M11; 

              false 

             

Lefordítva: M11 a g és h permutációk által generált részcsoport S11-ben, melynek rendje 7920. Ez 

nemkommutatív egyszerű csoport, amelynek tíz konjugáltosztálya van, és nem tartalmazza az (123) 

ciklust. 

Gondolkodjunk!   

4.8.32. Gyakorlat.  Normálosztó-e a H≤ G részcsoport: 

1. G=ℤ +, H=3ℤ +. 
2. G=D6, H={f2, f4, f6=1}. 
3. G=D6, H={1, f3, t, tf3}. 
4. G=GL(n,ℝ), H a diagonális mátrixok halmaza. 
5. G=GL(n,ℝ), H az egységmátrix nem nulla skalárszorosaiból áll. 
6. G=GL(n,ℝ), H a felső háromszögmátrixok halmaza. 
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4.8.33. Gyakorlat.  Állapítsuk meg az alábbi csoportok konjugáltosztályait és normálosztóit: D3, D4, Q (a 

kvaterniócsoport), D5, S5, A5, GL(2,ℤ 2). 

4.8.34. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a Lagrange-tétel megfordítása nem igaz. 

4.8.35. Gyakorlat.  A 4.2.31. Gyakorlatban már meghatároztuk az (1,2,..., n) ciklus centralizátorát. Adjunk erre 

új bizonyítást annak birtokában, hogy már ismerjük Sn konjugáltosztályait (4.8.14. Gyakorlat). 

4.8.36. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℤ n
+, Q, Dn, Sn, A4 csoportok centrumát és kommutátor-részcsoportját. 

4.8.37. Gyakorlat.  Legyen G tizedrendű nemkommutatív csoport. Bizonyítsuk be a következő állításokat, majd 

általánosítsunk arra az esetre, ha G rendje egy páratlan prím kétszerese. 

1. G-ben nincs tizedrendű elem. 
2. G-ben nem lehet minden elem másodrendű. 
3. G-ben van másodrendű elem. 
4. Ötödrendű elem nem lehet fölcserélhető másodrendű elemmel. 
5. G generálható két másodrendű elemmel. 
6. G≅ D5. 

4.8.38. Gyakorlat.  Melyik korábbról már ismert csoporttal izomorfak az alábbi faktorok? 

1. D4/{1,f2}. 
2. S4/{id,(12)(34), (13)(24), (14)(23)}. 
3. D8/{1,f2,f4,f6}. 

4.8.39. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az eltolások normálosztót alkotnak a sík egybevágósági transzformációinak 

E(2) csoportjában, és a szerinte vett faktor az O(2) csoporttal izomorf. 

4.8.40. Gyakorlat.  Legyen N kételemű normálosztó a G csoportban. Igazoljuk, hogy N része G centrumának. 

4.8.41. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy egy G csoport egy X részhalmaza akkor és csak akkor generál 

kommutatív részcsoportot, ha X bármely két eleme egymással fölcserélhető. 

4.8.42. Gyakorlat.  Határozzuk meg az E(2) csoportban egy forgatás centralizátorát, illetve egy pont körüli 

forgatások részcsoportjának normalizátorát. 

4.8.43. Feladat.   *   Igazoljuk, hogy SO(3), azaz a gömb mozgáscsoportja egyszerű. 

4.8.44. Feladat.  Mi egy ciklikus csoport, a Klein-csoport, illetve az S3 szimmetrikus csoport automorfizmus-

csoportja? 

4.8.45. Feladat.   *  Mely véges csoportoknak létezik olyan másodrendű automorfizmusa, amelynek egyetlen 

fixpontja az egységelem? (Az ilyen automorfizmust fixpontmentesnek szokás hívni, hiszen az egységelem 

amúgy is mindig fixpont, az „nem számít”.) 

4.8.46. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy csoportban az n rendű elemek által generált részcsoport mindig 

normálosztó, sőt karakterisztikus részcsoport. 

4.8.47. Gyakorlat.  Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Egy ciklikus csoport minden részcsoportja karakterisztikus. 
2. A centrum mindig karakterisztikus részcsoport. 
3. Ha ha N, K⊲ G, akkor [N,K] is normálosztó G-ben, ha pedig N és K karakterisztikus részcsoportok, akkor 

[N,K] is az. Speciálisan minden csoport kommutátor-részcsoportja karakterisztikus. 
4. Ha A (additívan írt) Abel-csoport, és n pozitív egész szám, akkor az nA={na : a∈  A} és az A[n]={a∈  A : 

na=0} részcsoportok karakterisztikusak. 

4.8.48. Feladat.  Legyenek K,L,N normálosztók egy csoportban. Bizonyítsuk be, hogy [K,N]=[N,K] és 

[K,LN]=[K,L][K,N]. 

9. A direkt szorzat 
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A véges Abel-csoportokat sikerült izomorfia erejéig teljesen megérteni. Most ezt a tételt mutatjuk be, és majd a 

modulusokról szóló fejezetben, általánosabban igazoljuk (de a feladatokban szerepel egy alternatív bizonyítás 

is). Egy ilyen struktúratétel bizonyításakor két feladatunk van. Az első az, hogy a leírandó objektumokat (jelen 

esetben a véges Abel-csoportokat) össze tudjuk állítani egyszerűbb komponensekből (például ciklikus 

csoportokból), egy olyan konstrukció segítségével, amely lehetővé teszi a hatékony számolást, kérdések gyors 

megválaszolását. A másik feladat az, hogy valamiféle egyértelműséget bizonyítsunk (izomorfia erejéig). A 

legegyszerűbb példa ilyen struktúratételre a számelmélet alaptétele! Minden számot „egyszerűbb számokból”, 

nevezetesen prímszámokból állítunk elő a „szorzás” nevű konstrukció segítségével, és ez az előállítás egy jól 

megfogalmazott értelemben egyértelmű is. Nem kell bizonygatni, hogy hasznos tételt kaptunk. 

Megjegyzés 

Második példaként adjunk struktúratételt a véges dimenziós vektorterekre. Lineáris algebrában minden 

vektortérben keresünk egy bázist, és ennek segítségével koordinátázzuk a vektorteret a T alaptest 

elemeinek, azaz a skalároknak a segítségével. Minden vektort egyértelműen megad a 

koordinátavektora, azaz egy n magas oszlopvektor, és ez a megfeleltetés tartja a műveleteket is. Vagyis 

minden véges dimenziós vektortér izomorfia erejéig megkonstruálható az alaptestből az 

„oszlopvektorok képzése” nevű konstrukcióval. 

Az egyértelműség kérdése is tisztázott. Hogyan dönthetjük el, hogy a Tn és a Tm vektorterek izomorfak-

e? Vegyünk az első vektortérben egy (n elemű) bázist. Ha a két vektortér között van izomorfizmus, 

akkor ennek képe bázis lesz Tm-ben. Mivel a bázis elemszáma, azaz a dimenzió egyértelműen 

meghatározott, innen m=n következik. Ennek a gondolatmenetnek a lényege az, hogy egy olyan 

tulajdonságot kerestünk (ez volt a dimenzió), amely az izomorfizmus során nem változik meg, 

invariáns marad. 

Ha két csoportról akarjuk megmutatni, hogy nem izomorfak, akkor szintén olyan tulajdonságot (invariánst) 

érdemes keresni, ami az egyiknek megvan, a másiknak nincs. Például a 4.5.22. Gyakorlat megoldásában láttuk, 

hogy a D4 és a Q csoportok nem izomorfak, mert más bennük a másodrendű elemek száma. Itt tehát az 

(izomorfizmusnál megőrződő) invariáns a másodrendű elemek száma volt. De ilyen invariáns a csoport rendje is 

például, vagy a kommutativitás, vagy a nyolcadrendű részcsoportok száma, és így tovább, általában minden 

olyan fogalom, amelyet a csoport szorzása segítségével definiálhatunk. 

Megjegyzés 

A fentiek szerint a vektortereket izomorfia erejéig egyetlen invariánssal, a dimenziójukkal 

jellemezhetjük. Ezért a vektortér a lehető legegyszerűbb algebrai struktúrák közé tartozik. Már a véges 

Abel-csoportoknál is bonyolultabb a helyzet, a nemkommutatív véges csoportok esetében pedig nem is 

ismerünk olyan invariánsrendszert, ami az izomorfiát eldöntené. 

A véges Abel-csoportokat úgy fogjuk megkapni, hogy „oszlopvektorokat” képzünk, ezekbe azonban 

skalárok helyett prímhatványrendű ciklikus csoportok elemeit írjuk. 

Az oszlopvektorokkal a műveleteket komponensenként végezzük. Ugyanezt akkor is megtehetjük, ha az egyes 

komponensek csoportokból valók. Legyenek G1,..., Gn tetszőleges csoportok, és tekintsük a (g1,...,gn) 

sorozatokat, ahol gi∈  Gi minden i-re. Ezeknek a sorozatoknak a halmazát G1×...× Gn jelöli. (A sorozatokat 

tipográfiai okokból nem oszlopba, mint a vektortereknél, hanem sorba írjuk.) A szorzást komponensenként 

definiáljuk: 

 

(természetesen az i-edik komponensben a Gi csoport szorzását kell elvégezni). 

4.9.1. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy csoportot kaptunk, melynek egységeleme az, ahol minden 

komponensbe a megfelelő csoport egységelemét tesszük, és az inverzet is komponensenként kell kiszámítani. 

4.9.2. Definíció.  A most kapott csoportot a G1,...,Gn csoportok direkt szorzatának nevezzük, jele 
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Hasonlóan definiáljuk a direkt szorzatot végtelen sok komponens esetében is, végtelen sorozatok segítségével. 

Ha a tényezők egyenlők, akkor direkt hatványról beszélünk, és n tényező esetén a Gn jelölést alkalmazzuk. 

4.9.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ 2
+×ℤ 3

+ csoport izomorf a ℤ 6
+ csoporttal, de a ℤ 2

+×ℤ 2
+ csoport nem 

izomorf a ℤ 4
+ csoporttal. A felsorolt csoportok közül izomorf-e valamelyik a Klein-csoporttal? 

4.9.4. Állítás.  Egy direkt szorzat tetszőleges elemének rendje a komponensei rendjeinek legkisebb közös 

többszöröse, és végtelen, ha a komponensek között van végtelen rendű is. 

Bizonyítás. Az állítást az egyszerűbb jelölés kedvéért véges sok tényezős szorzatra bizonyítjuk. Legyen 

(g1,...,gn)=G1×...× Gn, határozzuk meg ennek az elemnek a jó kitevőit. Nyilván (g1,...,gn)k=(g1
k,...,gn

k) akkor és 

csak akkor az egységelem, ha minden i-re gi
k a Gi egységeleme, azaz ha o(gi) osztója k-nak. A legkisebb ilyen 

pozitív k a rendek legkisebb közös többszöröse. □ 

Megjegyzés 

Végtelen sok tényező esetén a direkt szorzat egy g elemének végtelen sok komponense van, és ezek 

rendjeinek legkisebb közös többszörösét kell kiszámítani. Ez nem mindig létezik (lásd a 3.1.22 

Gyakorlat megoldását), ebben az esetben a g elemnek végtelen lesz a rendje. 

4.9.5. Definíció.  Egy csoport elemei rendjeinek a legkisebb közös többszörösét a csoport exponensének 

nevezzük. Az exponenst végtelennek tekintjük, ha a csoport elemeinek rendjei között van végtelen, vagy ha 

mind véges ugyan, de a legkisebb közös többszörösük nem létezik (vagyis az elemrendek halmaza nem korlátos, 

akármilyen nagy szám előfordul közöttük). 

4.9.6. Következmény.  Egy direkt szorzat exponense a tényezők exponenseinek legkisebb közös többszöröse. 

4.9.7. Következmény.  A G és H véges csoportok direkt szorzata akkor és csak akkor ciklikus, ha G és H 

egymáshoz relatív prím rendű ciklikus csoportok. 

Bizonyítás. Legyen |G|=n és |H|=m. Ha g generálja G-t és h generálja H-t, akkor a (g,h) rendje az [n,m] 

legkisebb közös többszörös. Ha n és m relatív prímek, akkor ez egyenlő nm-el (lásd 3.1.31. Gyakorlat), tehát a 

G× H rendjével. Ezért ekkor (g,h) generálja a direkt szorzatot, és így az ciklikus. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy G× H ciklikus, és legyen (g,h) egy generátorelem, vagyis aminek a rendje mn. 

Lagrange tétele miatt g rendje osztója n-nek, h rendje pedig m-nek. Tehát (g,h) rendje [o(g),o(h)]∣ [m,n]. Innen 

mn∣ [m,n], ami csak úgy lehetséges, hogy m és n relatív prímek. Ekkor o(g) és o(h) is azok, tehát (g,h) rendje 

o(g)o(h)=mn. Ezért o(g)=n és o(h)=m, vagyis G és H is ciklikus csoportok. □ 

4.9.8. Következmény.  Ha m és n relatív prímek, akkor ℤ n
+×ℤ m

+≅ ℤ nm
+. 

Nevezetes számelméleti tény, hogy ennek a gyakorlatnak az állítása a multiplikatív csoportokra is igaz. 

4.9.9. Következmény.  Ha m és n relatív prímek, akkor ℤ n
××ℤ m

×≅ ℤ nm
×. 

Bizonyítás. Az állítás az D.4.4. Tétel átfogalmazása, hiszen az ottani képlet azt fejezi ki, hogy a g megfeleltetés 

szorzattartó. □ 

Ennek az észrevételnek van egy nagyon érdekes számelméleti következménye. Emlékezzünk rá, hogy a ℤ n
× 

csoport generátorelemeit (ha van ilyen, azaz ha ez a csoport ciklikus, akkor) primitív gyöknek neveztük modulo 

n. 

4.9.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha modulo k létezik primitív gyök, akkor k vagy prímhatvány, vagy 

egy prímhatvány kétszerese. 

További vizsgálatokkal igazolható, hogy akkor és csak akkor létezik primitív gyök modulo n, ha n=1, 2, 4, vagy 

egy páratlan prímhatvány, vagy annak kétszerese. Ez a 4.3.22. Tétel általánosítása. 

Megjegyzés 
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Ha egy csoportról sikerül belátni, hogy direkt szorzat, akkor ez nagyon jó hír, mert a szerkezetét 

sikerült kisebb (és ezért remélhetőleg egyszerűbb) csoportokéra visszavezetni. Tehát szeretnénk tudni, 

hogyan lehet felismerni, hogy egy csoport izomorf-e egy direkt szorzattal. 

Ehhez kanyarodjunk vissza a lineáris algebrához. A V vektorteret az U és W alterek direkt összegének 

neveztük, ha U+W=V és U∩ W={0}. Ezek a feltételek azt garantálják, hogy V minden v eleme 

egyértelműen fölírható u+w alakban, ahol u∈  U és w∈  W. Azaz V elemei kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetésben állnak az (u,w) párokkal. Könnyű látni, hogy ha a vektortér-műveleteket ezekre a 

párokra komponensenként értelmezzük, akkor ez a megfeleltetés művelettartó is. 

Legyen G=A× B direkt szorzat. Ekkor az a π1:G→ A leképezés, amely az (a,b) párt a-ba viszi, nyilván 

szürjektív homomorfizmus, hiszen a műveleteket komponensenként végezzük. E homomorfizmus magja tehát 

normálosztó, amely azokból az (a,b) párokból áll, amelyre a=1A. Másképp fogalmazva a B*={(1A,b) : b∈  B} 

normálosztóról van szó. Azért írtunk B*-ot, mert ez a csoport nyilvánvalóan B-vel izomorf. A 

homomorfizmustétel miatt G/B*≅ A. A π1 és π2 homomorfizmusok neve projekció (magyarul vetítés). 

4.9.11. Állítás.  Tegyük föl, hogy G=A× B, ahol A és B tetszőleges csoportok. Tekintsük az 

 

halmazokat. Ekkor 

 

Bizonyítás. Csak annak a megmutatása maradt hátra, hogy A*∩ B*={1G} és A*B*=G. Ha (a,b)∈  A*∩ B*, akkor 

(a,b)∈  A* miatt b=1B, és (a,b)∈  B* miatt a=1A. Tehát (a,b)=1G. Ha (a,b)∈  G tetszőleges elem, akkor 

(a,b)=(a,1B)(1A,b)∈  A*B*. □ 

Miként lineáris algebrában is, a felsorolt tulajdonságoknak a megléte már elegendő ahhoz, hogy direkt szorzatot 

kapjunk. 

4.9.12. Tétel.  Legyen G csoport, és tegyük föl, hogy G-ben van két normálosztó, A és B úgy, hogy A∩ B={1} 

és AB=G. Ekkor G≅ A× B. 

Bizonyítás. A feltétel szerint G minden eleme előáll ab alakban, ahol a∈  A és b∈  B. Ez az előállítás egyértelmű 

is, ha ugyanis ab=a'b', ahol a'∈  A és b'∈  B, akkor átrendezéssel azt kapjuk, hogy 

 

Itt a bal oldal A-nak, a jobb oldal B-nek eleme. Tehát ez az elem A∩ B-ben van, vagyis a feltétel szerint az 

egységelem. De ha {a'}-1a=1, akkor, hogy a=a', és hasonlóan kapjuk, hogy b=b'. 

Ezzel beláttuk, hogy az a θ leképezés, melyet a  képlet definiál, bijekció az A× B és G között. 

Még azt kell megmutatnunk, hogy θ szorzattartó. Ez a bizonyítás egyetlen nemtriviális lépése, de a munkát már 

elvégeztük a 4.8.25. Gyakorlatban, ahol beláttuk, hogy A∩ B={1} miatt A minden eleme fölcserélhető B minden 

elemével. Ha tehát a,a'∈  A és b,b'∈  B, akkor a'b=ba', és ezért 

 

amivel az állítást beláttuk. □ 

Ha az előző tételben nem tesszük fel, hogy AB=G, akkor a fenti bizonyításból az adódik, hogy AB (ami 

normálosztó, lásd 4.8.21. Állítás) izomorf A és B direkt szorzatával. Véges G csoport esetén az AB=G feltételt 

helyettesíthetjük azzal, hogy |A|⋅ |B|=|G| (a 4.4.31. Feladat miatt). 

Megjegyzés 
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Korábban már beszéltünk arról, hogy egy G csoportot megpróbálhatunk összerakni egy A 

normálosztóból és a G/A faktorcsoportból. A direkt szorzat a legegyszerűbb ilyen összerakási módszer, 

hiszen G=A× B-ben van egy A-val izomorf normálosztó, amely szerinti faktor B-vel izomorf. Szó sincs 

azonban arról, hogy a G csoportot csak így lehetne összerakni A-ból és G/A-ból. Például ha G=ℤ 4
+ és 

A={0,2}, akkor A is és G/A is a kételemű ciklikus csoport, de G nem izomorf ezek direkt szorzatával, 

mert G-ben csak egy darab kételemű részcsoport van. De ha van is G-ben olyan B részcsoport, melyre 

AB=G és A∩ B={1}, vagyis ha az előző tétel összes feltétele teljesül, kivéve hogy B normálosztó, 

abból még mindig nem következik, hogy G≅ A× B. Erre a szakasz végén vizsgálunk meg egy példát, 

amely elvezet majd bennünket a direkt szorzat fogalmának egy általánosításához. 

4.9.13. Gyakorlat.   Igazoljuk, hogy a gömb szimmetriacsoportja, azaz O(3) izomorf az SO(3) és a ℤ 2
+ 

csoportok direkt szorzatával. 

A több (de véges sok) tényezős direkt szorzatot is jellemezhetjük normálosztók segítségével a 4.9.12. Tétel 

általánosításaként. 

4.9.14. Gyakorlat.  Legyen Gi
* a G=G1×...× Gn direkt szorzat azon elemeinek a halmaza, melyek i-edik 

komponense tetszőleges eleme Gi-nek, a többi komponensben pedig a megfelelő csoport egységeleme áll. 

Igazoljuk, hogy Gi
* a Gi-vel izomorf normálosztója a G direkt szorzatnak, és hogy a Gi

* normálosztók teljesítik a 

következő tulajdonságokat: 

1. szorzatuk az egész G csoport; 
2. bárhogy is veszünk n-1 darabot közülük, ezek szorzatának és a kimaradónak a metszete csak az 

egységelemből áll. 

Megfordítva, mutassuk meg, hogy az ilyen tulajdonságú normálosztók direkt szorzatra való felbontást adnak. 

Megjegyzés 

Külön is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a feltétel nem úgy szól, hogy bármely két Gi
* metszete 

egyelemű. A vektorterekhez visszatérve, vegyünk a síkon három, origón átmenő egyenest. Ezek 

összege a sík, bármely kettő metszete nulla, mégsem igaz, hogy a sík ennek a három egyenesnek a 

direkt összege lenne, hiszen három egyenes direkt összege biztosan háromdimenziós. A teret viszont 

felbonthatjuk három egyenes direkt összegére, például a három koordináta-tengely segítségével, és itt 

valóban igaz, hogy bármely két tengely által kifeszített sík nullában metszi a harmadik tengelyt. 

4.9.15. Tétel.  [A véges Abel-csoportok alaptétele]  Minden véges Abel-csoport felbontható prímhatványrendű 

ciklikus csoportok direkt szorzatára. A felbontásban szereplő tényezők rendjei a sorrendtől eltekintve 

egyértelműen meghatározottak. Ez azt jelenti, hogy ha a G csoportot kétféleképpen felbontottuk 

prímhatványrendű ciklikus csoportok direkt szorzatára, akkor bárhogy is veszünk egy q prímhatványt, a q 

elemszámú tényezők száma mindkét felbontásban ugyanannyi lesz. 

Ha a csoport maga prímhatványrendű ciklikus, akkor a direkt felbontása természetesen csak egy tényezőből áll. 

Ezt a tételt csak később, és jóval általánosabban bizonyítjuk be (7.4.1. Tétel). A felbontás létezése a 4.9.39. 

Feladatból is következik. 

Például legyen G rendje 24. Ekkor a lehetséges tényezők rendjei éppen a 24 szám prímhatványosztói, azaz 

2,4,8,3. Ilyen elemszámú tényezőkből kell a 24-et kikombinálni. A lehetőségek tehát a következők: 

 

Ezek szerint izomorfia erejéig 3 darab 24 rendű Abel-csoport van. 

Végezetül általánosítjuk a direkt szorzat fogalmát. A 4.9.12. Tétel bizonyításában nem hagyható el az a feltétel, 

hogy A és B mindketten normálosztók legyenek. Például legyen G=S3, A={id, (123), (132)} és B={id,(12)}. 

Ekkor A× B a hatodrendű ciklikus csoport lesz, és nem az S3. A problémát az okozza, hogy bár az A normálosztó 

G-ben, a B nem az. 

4.9.16. Definíció.  Tegyük föl, hogy a G csoportban N normálosztó, H pedig részcsoport úgy, hogy NH=G és 

N∩ H={1}. Az ilyen H részcsoportot az Nkomplementumának nevezzük. 
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4.9.17. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha H komplementuma a G csoport N normálosztójának, akkor H≅ 

G/N. 

Mi az a többletinformáció az N és H szerkezetén kívül, ami a G csoportot már meghatározza? Mivel G=NH, a G 

elemei nh alakban írhatók, ahol n∈  N és h∈  H. Két ilyen elem szorzatát a következőképpen számíthatjuk ki: 

 

A h1n2h1
-1 elem az n2-nek a h1-gyel vett konjugáltja, vagyis N-beli. Ezért az N és H szorzástábláján kívül még azt 

kell tudnunk, hogy hogyan hat konjugálással a H részcsoport az N normálosztón. A h1n2h1
-1 elemek táblázatos 

felsorolása helyett érdemes észrevenni a következőket. 

4.9.18. Gyakorlat.  Legyen N normálosztó, H részcsoport a G csoportban, és jelölje 

 

a h elemmel való konjugálást N-en. Igazoljuk, hogy θh egy (nem feltétlenül belső) automorfizmusa N-nek, és a 

θ:h↦ θh leképezés homomorfizmus H-ból N automorfizmus-csoportjába. 

4.9.19. Gyakorlat.  Legyen P egy pont a síkon, H az E(2) csoportban a P stabilizátora, N pedig az eltolásokból 

álló normálosztó. A 4.8.39. Gyakorlatban (lényegében) beláttuk, hogy NH=G és N∩ H={id}. Mi a H hatása N-

en, vagyis az előző gyakorlatban szereplő θ:H→Aut(N) homomorfizmus? 

Most már nincs más dolgunk, mint megfordítani az eddigieket: N-ből, H-ból és θ-ből megkonstruálni G elemeit 

és szorzását. Technikai megjegyzés, hogy az nh elem helyett (n,h)-t fogunk írni, hasonlóan ahhoz, ahogy a 

komplex számok precíz bevezetésénél a+bi helyett (a,b)-t írtunk. 

4.9.20. Definíció.  Legyenek N, H csoportok, és ψ:H→Aut(N) tetszőleges homomorfizmus. Definiáljuk a G 

csoportot úgy, hogy elemei az (n,h) rendezett párok (n∈  N, h∈  H), a szorzás pedig 

 

A kapott csoportot N és Hszemidirekt szorzatának nevezzük, és N⋊ψ H-val jelöljük (az indexben lévő ψ-t néha 

elhagyva). 

Megjegyzés 

Ha a leképezéseket jobbról írnánk, akkor az előző definícióban szereplő képletek is módosulnának. A 

részletek kidolgozását az Olvasóra hagyjuk. 

4.9.21. Gyakorlat.  Legyen G a most definiált szemidirekt szorzat, továbbá 

 

Igazoljuk az alábbiakat. 

1. G tényleg csoport a megadott szorzásra. 
2. Az N* az N-nel izomorf normálosztó G-ben. 
3. A H* a H-val izomorf részcsoport G-ben. 
4. G=N*H*, és N*∩ H*={(1,1)}. 
5. A H* konjugálással úgy hat N*-on, ahogy a ψ leképezés előírja, azaz 

 

6. A H* pontosan akkor normálosztó G-ben (azaz a szemidirekt szorzat akkor válik direkt szorzattá), ha minden 

h∈  H esetén ψ(h) az N identitása (azaz Aut(N) egységeleme). 

Gondolkodjunk!   

4.9.22. Gyakorlat.  Adjuk meg a ℤ 2
+×ℤ 4

+ csoport összes negyedrendű elemét. 
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4.9.23. Gyakorlat.  Mutassuk meg az elemek rendjeinek kiszámításával, hogy a ℤ 2
+×ℤ 2

+×ℤ 4
+ és a ℤ 4

+×ℤ 4
+ 

csoportok nem izomorfak. 

4.9.24. Gyakorlat.  A véges Abel-csoportok alaptételének segítségével döntsük el, hogy izomorfia erejéig hány 

6, 8, 16, 32, 48 rendű Abel-csoport van. 

4.9.25. Gyakorlat.  Döntsük el, hogy az alábbi csoportok közül melyek bonthatók föl két valódi normálosztójuk 

direkt szorzatára, és igenlő válasz esetén adjunk is meg egy-egy ilyen felbontást: ℤ 6
+, ℤ 8

+, ℤ +, ℚ+, ℂ +, ℤ 15
×, ℤ 16

×, 

D3, D4, D6, Q, A4, S5. 

4.9.26. Gyakorlat.  Hányféleképpen bontható föl két nemtriviális normálosztójának direkt szorzatára a ℤ 5
+×ℤ 5

+ 

csoport? 

4.9.27. Gyakorlat.  Legyen θ:G→ H homomorfizmus és K a  alakú párok halmaza, ahol g befutja G-

t (ez θgráfja vagy grafikonja). Mutassuk meg, hogy K részcsoportja G× H-nak, mely az {1}× H normálosztónak 

komplementuma (4.9.16. Definíció). Megfordítva, igazoljuk, hogy minden ilyen K komplementum egy alkalmas 

θ homomorfizmusból származik. 

Megjegyzés 

Valójában G× H összes részcsoportját le lehet írni hasonló módon. A pontos állítás, csoportok helyett 

általános algebrai struktúrákra fogalmazva, a 8.6.36. Feladatban olvasható. 

4.9.28. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy C⊲ A és D⊲ B. Mutassuk meg, hogy (C× D)⊲(A× B) és (A× B)/(C× 

D)≅ (A/C)× (B/D). 

4.9.29. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha G és H tetszőleges csoportok, akkor Z(G× H)=Z(G)× Z(H) és (G× 

H)'=G'× H' (a vessző kommutátor-részcsoportot jelöl). 

4.9.30. Gyakorlat.  Álljon G az S8 azon elemeiből, melyek az {1,2,3,4} részhalmazt önmagába képzik. 

Mutassuk meg, hogy ez részcsoport, de nem normálosztó S8-ban. Igaz-e, hogy G≅ S4× S4? 

4.9.31. Feladat.  Mutassuk meg, hogy az S4×ℤ 2
+ csoportnak pontosan három 24 elemű részcsoportja van, 

melyek közül az egyik A4×ℤ 2
+, a másik kettő pedig S4-gyel izomorf. 

4.9.32. Feladat.   Igazoljuk, hogy a kocka szimmetriacsoportja S4×ℤ 2
+-szal izomorf, és így az előző, 4.9.31. 

Feladat szerint pontosan két S4-gyel izomorf részcsoportja van. Mi ezeknek a geometriai jelentése? 

Megjegyzés 

Tekintsük a kocka testátlóinak összesen négy egyenesét. A kocka szimmetriacsoportja hat ezen a 

négyelemű halmazon is. Nem nehéz belátni, hogy e hatás magja a középpontos tükrözésből és az 

identitásból áll. Így az előző feladatban szereplő két, S4-gyel izomorf részcsoport mindegyike e négy 

egyenes összes lehetséges permutációját megvalósítja. 

Az ikozaéder és a dodekaéder is duális poliéderek (azaz egymás lapközéppontjaiként kaphatók), 

szimmetriacsoportjuk A5×ℤ 2
+, ahol az A5 alternáló csoport a mozgások részcsoportja A 1. ábrán 

található testek balról jobbra haladva a következők: kuboktaéder, rézsút csonkolt kocka, 

ikozidodekaéder, csonkolt ikozaéder, rézsút csonkolt dodekaéder. A kuboktaéder szimmetriacsoportja 

ugyanaz, mint a kockáé, azaz S4×ℤ 2
+, a rézsút csonkolt kockáé azonban csak S4, azaz csak a 

mozgásokból áll, hiszen ez a test nem középpontosan szimmetrikus. Hasonlóképpen az 

ikozidodekaéder és a csonkolt ikozaéder szimmetriacsoportja ugyanaz, mint az ikozaéderé, azaz 

A5×ℤ 2
+, a rézsút csonkolt dodekaéderé azonban csak a mozgások csoportja, azaz A5. 

4.9.33. Feladat.  Tekintsük a kvaterniócsoport 6 darab, ± 1-től különböző elemét térbeli egységvektornak (a 

4.5.21. Gyakorlat előtti megjegyzésben leírt módon). Ezek egy szabályos oktaéder csúcsait alkotják. Mutassuk 

meg, hogy e hat csúcs permutációi közül pontosan azok adják a kvaterniócsoport automorfizmusát, amelyek az 

oktaédernek mozgásai, és így a kvaterniócsoport automorfizmus-csoportja az S4 szimmetrikus csoporttal 

izomorf. 

Megjegyzés 
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Arra a tényre, hogy Aut(Q)≅ S4, tisztán algebrai bizonyítás is adható, amely nem használja a vektoriális 

szorzattal kapcsolatos geometriai ismereteket (lásd a [8] feladatgyűjtemény IV/239. Feladatát). Itt a 

megoldás a kvaterniócsoport definiáló relációira támaszkodik, ezekről a következő szakaszban lesz szó. 

4.9.34. Feladat.  Legyen A Abel-csoport és p prím. Tegyük föl, hogy pa=0 minden a∈  A esetén. Definiáljuk 

λ∈ℤ p esetén a λ a szorzatot, mint egész többszöröst. Igazoljuk, hogy ezzel a szorzással A vektortérré válik ℤ p 

fölött. Hol romlik el ez a gondolatmenet, ha A=ℤ 4
+ és p=2? 

4.9.35. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy . Itt a (ℤ p
+)n egy n tényezős direkt szorzatot, 

azaz direkt hatványt jelöl. 

4.9.36. Feladat.   *  Bizonyítsuk be, hogy egy véges Abel-csoportban mindig van olyan elem, amelynek a rendje 

a csoport exponense, és így a csoport akkor és csak akkor ciklikus, ha exponense megegyezik a rendjével. 

Adjunk ennek felhasználásával új bizonyítást arra a tényre, hogy egy test multiplikatív csoportjának minden 

véges részcsoportja ciklikus (4.4.33. Feladat). 

4.9.37. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy AGL(n,T) egy (T+)n-nel izomorf normálosztó, és egy GL(n,T)-vel izomorf 

részcsoport szemidirekt szorzata. 

4.9.38. Gyakorlat.  Izomorfak-e egy korábbról ismert csoporttal az alábbi szemidirekt szorzatok? V={1,a,b,c} a 

Klein-csoportot jelöli. 

1. H=ℤ 2
+, N=ℤ n

+, ψ(1) minden elemet invertál. 
2. H=ℤ 3

+, N=ℤ 7
+, ψ(1) minden elemet megkétszerez. 

3. H=ℤ 2
+, N=V, ψ(1) az (ab) transzpozíció. 

4. H=ℤ 3
+, N=V, ψ(1) az (abc) ciklus. 

5. H=S3, N=V, , . 

6. H=ℤ 4
+, N=ℤ 3

+, . 

4.9.39. Feladat.   *  Legyen A véges Abel-csoport, és p prímosztója A rendjének. Mutassuk meg, hogy ha a∈  A 

maximális rendű az A csoport p-hatványrendű elemei között, akkor A felbomlik az ⟨ a⟩  részcsoport, és egy 

másik alkalmas részcsoport direkt szorzatára. 

10. Szabad csoportok és definiáló relációk 

Az eddigiek során számos példát láttunk csoportra. Eleinte konkrét csoportokat vizsgáltunk, amelyek 

számokból, transzformációkból, mátrixokból álltak. Ezután előtérbe kerültek olyan konstrukciók, amelyek 

csoportokból újabb csoportokat állítanak elő. Szó volt direkt szorzatról, faktorcsoportról, de ide sorolhatjuk a 

generált részcsoport fogalmát is. Ebben a szakaszban egy újabb csoportkonstrukciót ismertetünk. A most 

készítendő csoportok homomorf képeként minden más csoport előáll majd. 

Megjegyzés 

Vektorterekben a független generátorrendszereket neveztük bázisnak. A bázis jelentősége nemcsak az, 

hogy a vektorteret koordinátázhatjuk a segítségével, hanem az is, hogy lehetővé teszi a vektortéren 

értelmezett lineáris leképezések áttekintését. Az előírhatósági tétel szerint egy bázis elemein bárhogy is 

adunk meg egy függvényt egy másik vektortérbe, az egyértelműen kiterjeszthető egy lineáris 

leképezéssé. Így a lineáris leképezéseket mátrixokkal jellemezhetjük, és ezért könnyebb számolni 

velük. 

Egy θ csoporthomomorfizmust is egyértelműen meghatároz az, ha ismerjük egy generátorrendszeren 

felvett értékeit (lásd 4.6.9. Gyakorlat). Az azonban nem igaz általában, hogy ezeket az értékeket 

tetszőlegesen írhatnánk elő. Például ha a g1 generátorelem négyzete az egységelem, akkor ennek a 

feltételnek a θ(g1) elemre is teljesülnie kell. Ugyanígy, ha g1g2=g2g1, akkor θ(g1) és θ(g2) is 

fölcserélhető lesz. Ezek a generátorelemek közötti összefüggések a lineáris összefüggés 

általánosításainak tekinthetők. A g1,..., gn generátorrendszert szabad generátorrendszernek szeretnénk 

nevezni, ha nincs az elemei között ilyen rejtett összefüggés. Nem könnyű azonban megfogalmazni, 

hogy milyen összefüggéseket zárjunk ki. Például a g1g1
-1=g2

-1g2 összefüggést meg kell, hogy engedjük, 

hiszen ez a csoportaxiómák miatt mindig teljesül. Egy összefüggést akkor kell megengednünk (akkor 
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nem rontja el a szabadságot), ha az minden csoportban igaz. Az ilyen megengedett összefüggések 

technikai leírása helyett sokkal kényelmesebb ezt a tulajdonságot a homomorfizmusok nyelvén 

megfogalmazni. Például a g1g2=g2g1 nem megengedett összefüggés, mert nem teljesül mondjuk az S3 

csoport (12) és (23) elemeire. Vagyis nincs olyan homomorfizmus, ami g1-et (12)-be, g3-at (23)-ba 

vinné. Ezek szerint a szabadság feltétele az, hogy az előírhatósági tétel teljesüljön az adott 

generátorrendszerre. 

4.10.1. Definíció.  A G csoport egy g1,...,gn generátorrendszerét szabad generátorrendszernek nevezzük, ha 

bármely H csoportra, és h1,...,hn elemekre (egyértelműen) létezik olyan θ:G→ H homomorfizmus, melyre 

θ(gi)=hi minden 1≤ i≤ n esetén. Átfogalmazva: az X⊆ G (esetleg végtelen) generátorrendszer akkor szabad, ha 

bárhogyan is veszünk egy H csoportot és egy θ:X→ H tetszőleges függvényt, ez kiterjeszthető egy G→ H 

homomorfizmussá. A G csoport szabad, ha van szabad generátorrendszere. 

4.10.2. Tétel.  Minden X halmazhoz létezik egy olyan csoport, amelyet X szabadon generál, és ez a csoport 

izomorfia erejéig egyértelműen meghatározott. Az X által generált szabad csoportot F(X)-szel fogjuk jelölni. 

Megjegyzés 

Ezt a tételt (általánosabban, nemcsak csoportokra) belátjuk majd a 3. szakaszban. Most egy másik 

bizonyítást adunk, aminek az az előnye, hogy leírja az X által generált szabad csoport elemeit (lásd 

4.10.5. Következmény). Azt javasoljuk az Olvasónak, hogy mindenképpen eméssze meg ennek a 

következménynek az állítását akkor is, ha a most következő bizonyítást átugorja. 

Bizonyítás. Elsőként az egyértelműséget látjuk be, mert ahhoz nem kell ismerni a szabad csoportok szerkezetét. 

Tegyük föl, hogy a G és a H csoportokat is szabadon generálja az X generátorrendszer. Mivel G szabad, az X 

identikus leképezése kiterjeszthető egy θ: G→ H homomorfizmussá. Ugyanígy, mivel H szabad, van olyan 

ψ:H→ G homomorfizmus, ami X elemeit fixen hagyja. Megmutatjuk, hogy θ és ψ egymás inverzei. Ehhez elég 

belátni, hogy ψ∘ θ a G identikus leképezése, és θ∘ ψ a H identikus leképezése. Az elsőt mutatjuk meg, a 

második ugyanúgy megy. 

A G csoportból önmagába két homomorfizmusunk van: ψ∘ θ és az identitás. Az X generátorrendszeren 

megegyeznek (mert ott mindkettő az identitás). A 4.6.9. Gyakorlat miatt tehát a két homomorfizmus az egész G-

n megegyezik. 

Térjünk most rá a szabad csoport létezésének bizonyítására. Az X halmaz minden x eleméhez készítsünk el egy 

x-1 elemet is (úgy, hogy ezek az X elemeitől és egymástól is különbözzenek). Jelölje S az így kapott x és x-1 

„betűkből” álló „szavak” halmazát, vagyis az olyan véges sorozatokét, amelyek minden eleme x vagy x-1 alakú. 

Ha X={x,y}, akkor egy ilyen „szó” például a következő lehet: 

 

Ezt a szót az összevonásokat elvégezve így írhatjuk fel: 

 

Az üres szót is bevesszük, aminek egyetlen betűje sincs. Értelmezzük az s és t szavak szorzatát st-nek, azaz úgy, 

hogy a szavakat ebben a sorrendben egymás után írjuk. Ez nyilván egy asszociatív művelet, amelyre nézve az 

üres szó kétoldali neutrális elem. Ezért az üres szót a továbbiakban 1-gyel jelöljük. 

Azt szeretnénk, hogy x és x-1 egymás inverzei legyenek. Ez most nem áll, mert xx-1 nem az egységelem (nem az 

üres szó). Ezért xx-1-et (és x-1x-et) azonosítani szeretnénk 1-gyel. Ez persze további azonosításokat von maga 

után. Például az xyy-1x-1x és az y-1yx szavak is egyenlővé válnak, hiszen ha mindkettőből kihúzzuk az egymás 

melletti „inverzeket”, akkor mindkettő az x szóvá egyszerűsödik. Azt szeretnénk belátni, hogy az azonosítás 

után már csoportot kapunk, mégpedig az X által generált szabad csoportot. 

Technikailag az azonosítást a következőképpen kezelhetjük. Nevezzük elemi átalakításnak azt a lépést, amikor 

egy szóból kihúzunk (vagy betoldunk) xx-1-et vagy x-1x-et. Képletben: 
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tetszőleges c, d szavak és x∈  X esetén. Azt mondjuk, hogy az s és t szavak ekvivalensek, képletben s∼ t, ha 

véges sok elemi átalakítás segítségével s-ből megkaphatjuk t-t. 

Nagyon könnyű ellenőrizni, hogy a ∼ ekvivalenciareláció az S halmazon. A reflexivitás teljesül, hiszen minden 

szó önmagába alakítható nulla lépésben. A szimmetria is igaz, hiszen az elemi átalakítások is szimmetrikusak: 

oda-vissza alkalmazhatók. Végül a tranzitivitást az biztosítja, hogy két véges átalakítás-sorozatot egymás után 

fűzve szintén véges átalakítás-sorozatot kapunk. 

A G csoport elemei legyenek a ∼ ekvivalenciarelációhoz tartozó partíció osztályai. A bizonyítás első lépése az, 

hogy könnyen megjegyezhető szabályt adunk arra, mikor ekvivalens két szó. Vegyünk egy u szót, és kezdjük 

kihuzigálni belőle az egymás melletti xx-1 és x-1x alakú betűpárokat. Ezt esetleg sokféleképpen tehetjük, hiszen az 

u szóban több ilyen betűpár is lehet. A végeredmény egy olyan szó lesz, amiben már nincs kihúzható betűpár. 

Az ilyen szavakat egyszerűsíthetetlennek hívjuk majd. 

4.10.3. Állítás.  Egy u szót bárhogyan is egyszerűsítünk kihúzásokkal, a kapott egyszerűsíthetetlen szó mindig 

ugyanaz lesz. Az s és t szavak akkor és csak akkor ekvivalensek, ha őket kihúzásokkal leegyszerűsítve ugyanazt 

az egyszerűsíthetetlen szót kapjuk. 

Ez az állítás tehát azt fejezi ki, hogy ha az s és t szavakat nagyon trükkösen, például sok betoldással és 

kihúzással egymásba tudjuk alakítani, akkor ezt megtehetjük azzal az egyszerű módszerrel is, hogy mindkettőt a 

lehető legprimitívebben egyenlővé egyszerűsítjük. Az u szónak ezt az (egyértelműen meghatározott) 

egyszerűsíthetetlen alakját u'-vel fogjuk jelölni a későbbiekben. 

Bizonyítás. Szükségünk lesz a következő észrevételre. 

4.10.4. Lemma.  Tegyük föl, hogy egy v szóba egy elemi átalakítással betoldunk, a következő lépésben pedig 

kihúzunk belőle, és így egy w szóhoz jutunk. Ekkor vagy v=w (azaz a két lépés fölösleges), vagy pedig v-ből w-

be eljuthatunk úgy is, hogy először v-ből kihúzunk egy párt, majd az eredménybe betoldunk egy párt. 

Bizonyítás. Legyen v=cd, amibe betoldunk c és d közé xx-1-et (abban ez esetben, amikor x-1x-et toldunk be, a 

gondolatmenet ugyanaz lesz), majd a kapott cxx-1d szóból kihúzunk egy betűpárt, és eredményül a w szót 

kapjuk. 

Ha a kihúzás a c vagy a d szóból történt, akkor megtehetjük, hogy először ezt a kihúzást végezzük el, és utána 

toldunk be xx-1-et. Akkor sincs gond, ha a most betoldott xx-1-et húzzuk ki, mert akkor v=cd=w. A harmadik 

lehetőség az, ha a most betoldott xx-1 betűk valamelyikét húzzuk ki. Ez vagy úgy történhet, hogy c utolsó betűje 

x-1, vagy úgy, hogy d első betűje x. Az első esetben c=c1x-1 és a kihúzás után w=c1x-1d=cd, vagyis ismét v=w. 

Ugyanígy v=w adódik a másik esetben is (amikor d első betűje x). □ 

Folytassuk a 4.10.3. Állítás bizonyítását. A 4.10.4. Lemmának az a következménye, hogy ha az s és t szavak 

között van egy átalakítás-sorozat, akkor ezt módosíthatjuk úgy, hogy először a kihúzások, és azután a 

betoldások következzenek. Valóban, ha betoldás megelőz kihúzást, akkor van olyan betoldás is, ami után 

közvetlenül kihúzás következik, és akkor egy kihúzást mindig eggyel előbbre hozhatunk (vagy a lemma v=w 

esetében mindkettőt törölhetjük). Legyen r a kihúzások után következő szó az átalakításban. Ekkor tehát s-ből 

kihúzásokkal r, innen betoldásokkal t adódik. 

Ha tehát s és t ekvivalens szavak, akkor mindkettőből alkalmas kihúzásokkal elérhető ugyanaz a szó 

(nevezetesen az r). Még azt kell megmutatni, hogy ha egy szót többféleképpen egyszerűsítünk, akkor ugyanazt 

az eredményt kapjuk. Valóban, tegyük föl, hogy egy u szónak s és t is egyszerűsíthetetlen alakja. Ekkor s és t 

ekvivalensek, és ezért a már bizonyítottak szerint van közös r egyszerűsítésük. De mindketten 

egyszerűsíthetetlenek, tehát csak s=r=t lehetséges. Ezzel a 4.10.3. Állítást beláttuk. □ 

Megértettük tehát, hogy az s és t szavak akkor és csak akkor vannak egy ∼-osztályban, ha az (egyértelműen 

meghatározott) egyszerűsíthetetlen alakjuk egyenlő, azaz s'=t'. Ennek birtokában definiálhatjuk az osztályok 

között (azaz a G csoportban) a szorzást. Két osztályt úgy akarunk összeszorozni, ahogy a faktorcsoportban 

szorzunk: kiveszünk belőlük egy-egy szót, megnézzük, hogy a szorzatuk melyik osztályba esik, és ez az osztály 

lesz az eredmény. A faktorcsoportnál tanultakhoz hasonlóan most is meg kell mutatni, hogy ez a művelet 

jóldefiniált, ami a következőt jelenti: ha s1∼ t1 és s2∼ t2, akkor be kell látni, hogy s1s2∼ t1t2. 

Az s1s2 egyszerűsítését kezdhetjük úgy, hogy először külön-külön s1-et, illetve s2-t egyszerűsítjük le. Ekkor s1's2'-

höz jutunk (ami persze általában nem egyenlő (s1s2)'-vel). Így s1s2∼ s1's2'. Ugyanígy t1t2∼  t1't2'. De tudjuk, hogy 

s1∼ t1 miatt s1'=t1', és s2∼ t2 miatt s2'=t2', ezért s1's2'=t1't2'. Így 
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A ∼-osztályok között most definiált szorzás tehát tényleg jóldefiniált. 

Az a leképezés, ami minden szóhoz a ∼-osztályát rendeli, nyilván szorzattartó. Emiatt S szorzásának 

asszociativitása öröklődik az osztályok szorzására is. Az is nyilvánvaló, hogy az üres szó osztálya egységelem 

lesz. Végül belátjuk, hogy minden osztálynak van inverze. Az x és x-1 osztályai inverzek, mert az xx-1 és az x-1x 

szorzatok 1-re egyszerűsödnek. De minden szó ilyen elemek szorzata, és ezért minden osztály x1... xn alakban 

írható, ahol az xi valamelyik x-nek vagy x-1-nek az osztálya alkalmas x∈  X-re. Ekkor pedig ennek az osztálynak 

inverze lesz xn
-1... x1

-1. Így beláttuk, hogy a ∼-osztályok G halmaza csoport, amelyben az x∈  X elemek osztályai 

generátorrendszert alkotnak. Meg kell még mutatnunk, hogy ez a generátorrendszer szabad. 

Legyen H tetszőleges csoport, és θ:X→ H egy függvény. Ekkor θ megadható minden s∈  S szón a 

következőképpen: ha x∈  X, és θ(x)=h, akkor legyen θ(x-1)=h-1, ha pedig s=x1... xn, ahol xi∈  X∪  X-1, akkor legyen 

θ(s)=θ(x1)...θ(xn). Nyilván θ szorzattartó leképezés S-ből H-ba. 

Mi nem S-en, hanem G-n szeretnénk a θ leképezést értelmezni. Ehhez belátjuk, hogy θ minden ∼-osztályon 

konstans. Nyilván θ(xx-1)=θ(x-1x)=1H. Így elemi átalakítások során nem változik meg θ értéke, de akkor ilyenek 

sorozatánál sem. Értelmezzük θ-t az s szó osztályán θ(s)-nek. Ekkor egy G-ből H-ba vezető homomorfizmust 

kaptunk, ami az x∈  X elemek osztályain a θ által előírt értékeket veszi fel. Ezzel a 4.10.2. Tétel bizonyítását 

befejeztük. □ 

Az előző bizonyításban kapott G csoportnak valójában nem részhalmaza X, hanem az x∈  X elemek ∼-osztályai 

lesznek G elemei. Ezek azonban páronként különböző osztályok (hiszen az egybetűs szavakat nem lehet 

egyszerűsíteni). Ezért azonosíthatjuk az x elemet az x osztályával. Ekkor G-nek X részhalmazává válik. 

Természetesen az x-1 szimbólumot is azonosítjuk az x osztályának inverzével. Ez azzal jár, hogy xx-1 és x-1x az 

egységelemmel lesz azonos, vagyis a ∼-osztályok egy elemre esnek össze. Ezt az elemet természetesen az 

osztály egyetlen egyszerűsíthetetlen elemének érdemes választani, amikor a csoport elemeit leírjuk. A 4.10.3. 

Állítás miatt a szabad csoport elemeiről a következőket állíthatjuk. 

4.10.5. Következmény.  Legyen G az X által generált szabad csoport. Ekkor X és X-1 diszjunktak, és G az X∪  X-1 

elemeiből készített szorzatokból áll. Ha 

 

két ilyen egyszerűsíthetetlen szorzat (vagyis egyikben sem áll egymás mellett egy X-beli elem és az inverze), 

akkor e két szorzat csak akkor egyenlő, ha tényezőről tényezőre megegyeznek (vagyis n=k, és x1=y1,..., xn=yn). 

Megemlítünk egy nevezetes tételt, melynek bizonyítását a A.3.16. Példában vázoljuk majd. 

4.10.6. Tétel.  [Nielsen–Schreier-tétel]  Szabad csoport minden részcsoportja is szabad. 

4.10.7. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha egy szabad csoportban X és Y is szabad generátorrendszer, akkor X és 

Y elemszáma megegyezik. 

4.10.8. Feladat.   *  Bizonyítsuk be, hogy a két elemmel generált szabad csoportnak van olyan részcsoportja, 

amelynek a szabad generátorrendszere végtelen. 

Csoportokat úgy is konstruálhatunk, hogy megmondjuk, milyen tulajdonságú elemek generálják, és ezek között 

milyen összefüggések teljesüljenek. Technikailag ezt úgy valósítjuk meg, hogy a csoportot egy szabad csoport 

faktoraként definiáljuk. A módszert először konkrét példákon mutatjuk be. 

Egy szabályos n-szög szimmetriacsoportját diédercsoportnak neveztük, és Dn-nel jelöltük. A 4.5.10. 

Gyakorlatban beláttuk, hogy a csoportnak 2n eleme van: n forgatás, és n tükrözés, a 4.1.23. Állításban pedig 

megmutattuk, hogy hogyan lehet a diédercsoport elemeivel kényelmesen számolni. A bizonyítás kulcsa a 

következő észrevétel volt (lásd a 4.6.18. Feladat megoldását és az alábbi 4.10.11. Gyakorlatot is). 

4.10.9. Állítás.  Ha a G csoport t és f elemeire teljesül, hogy 

1. a csoportot t és f generálja; 
2. fn=1, t2=1, tft-1=f-1, 
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akkor G minden eleme fi vagy tfi alakban írható, és 

 

ahol az f kitevőjében a + és a - jelek a mod n műveleteket jelentik. A tfi elemek mindegyikének önmaga az 

inverze.□ 

Az (1) és (2) feltételeknek azonban nem csak a Dn diédercsoport tesz eleget. Egészen triviális példaként 

megfelel például az egyelemű csoport is, ahol f=t=1. De kielégíti a feltételeket az n-edrendű ciklikus csoport is, 

ahol f az egyik generátorelem, és t=1. Ugyanígy a kételemű ciklikus csoport is jó lesz, ahol t a generátorelem és 

f=1. Sőt, megfelel a Dk diédercsoport is k∣ n esetén, ha f-et egy 2π/k szögű forgatásnak, t-t pedig tetszőleges 

tengelyes tükrözésnek választjuk. A felsorolt esetek mindegyikében valamiféle összeesés van az eredetileg 

felsorolt 2n elem között. Ez az összeesés valójában egy homomorfizmus! 

4.10.10. Következmény.  Jelöljön F az origó körüli 2π/n szögű forgatást, T pedig az origón átmenő tengelyre 

való tükrözést (és így ⟨ T,F⟩ ≅ Dn). Egy G csoport pontosan akkor elégíti ki a 4.10.9. Állítás (1) és (2) 

feltételeit, ha van olyan θ:Dn→ G szürjektív homomorfizmus, melyre θ(F)=f és θ(T)=t. 

Bizonyítás. A 4.10.9. Állításból világos, hogy ha egy G csoport eleget tesz ezeknek az összefüggéseknek, akkor 

a θ:TiFj↦ tifj szürjektív homomorfizmus (hiszen a Dn és a G csoportokban ugyanazok a képletek adják meg a 

szorzástáblát). Megfordítva, ha θ:Dn→ G egy szürjektív homomorfizmus, akkor f=θ(F) és t=θ(T) nyilván 

generátorrendszert alkot G-ben (lásd 4.7.29. Gyakorlat), amely teljesíti az fn=1, t2=1, tft-1=f-1 egyenlőségeket, 

hiszen ezek F-re és T-re is teljesülnek. □ 

A Dn diédercsoport tehát a „legnagyobb” olyan csoport, ami a fölírt két feltételt teljesíti, abban az értelemben, 

hogy minden más ilyen csoport Dn-nek homomorf képe. Sokszor előfordul, hogy a fordított feladatot kell 

megoldanunk: olyan csoportokat keresünk, amelynek bizonyos generátorelemei között bizonyos 

összefüggéseket ismerünk. 

4.10.11. Gyakorlat.  Legyenek n>0, m>0 és k egész számok. Mutassuk meg, hogy ha a G csoportot generálják 

az f és t elemek, melyekre fn=tm=1 és tft-1=fk teljesül, akkor G elemszáma legfeljebb nm, és minden eleme tifj 

alakban is, futv alakban is fölírható alkalmas i, j, u, v egészekre. 

Például melyek azok a csoportok, amelyek az f és t elemekkel generálhatók, de most azt tudjuk, hogy 

 

Az egyelemű csoport persze most is kielégíti a feltételeket, de esetleg más csoportok is. Van-e ezek között 

legnagyobb? A megoldást most is kezdhetjük úgy, hogy megpróbáljuk a csoport összes elemét fölírni. A 

4.10.11. Gyakorlat szerint a csoport minden eleme tifj alakú lesz, ahol 0≤ i,j<4. Látszólag ez 16 elemet enged 

meg, de f2=t2 miatt f2 helyébe t2-et, f3 helyébe t2f-et írhatunk. Tehát a j értéke csak 0 vagy 1 lehet. Így a 

csoportnak legfeljebb 8 eleme van. 

Abból azonban, hogy ezt a nyolc szót fölírjuk, és össze is tudjuk szorozni őket az adott szabályok szerint, még 

nem következik, hogy van ilyen nyolcelemű csoport. Hiszen nem tudhatjuk, hogy ha még tovább ügyeskednénk 

és alakítgatnánk a fenti elemeket, akkor a most kapott nyolc elem között nem fedezhetnénk-e föl további 

összeeséseket. 

Például tekintsük az alábbi összefüggésrendszert: 

 

Ugyanúgy, mint az előző két példában, itt is minden elemet tjfi alakra hozhatunk, ahol 0≤ i,j<3, vagyis a 

csoportnak legfeljebb kilenc eleme lehet. De ezek között további, rejtett egyenlőségek vannak! Hogy ezeket 

felfedezzük, próbáljuk meg a tf=f-1t=f2t összefüggéssel „hátraszállítani” az f=t3f elem három t betűjét: 
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Innen pedig f=1, vagyis ez a csoport maximum háromelemű, és így a legnagyobb ilyen csoport a harmadrendű 

ciklikus csoport, ahol f az egységelem, t pedig az egyik generátor. 

Megjegyzés 

Azt, hogy f=1 jött ki, a következő magyarázza. Folytassuk a 4.10.11. Gyakorlat megoldásában 

elkezdett gondolatmenetet. Láttuk, hogy a t elemmel való θt konjugálás az invertálás az N=⟨ f⟩  

normálosztón. A t3-nel való konjugálás a θt
3 lesz (a 4.9.18. Gyakorlat szerint), vagyis az invertálás 

(kompozícióra vett) köbe, ami szintén az invertálás, hiszen az invertálás az N csoportnak másodrendű 

automorfizmusa. A t elemnek viszont a köbe az egységelem, és így a vele való konjugálás az identitás. 

Az jött tehát ki, hogy az N-en az invertálás az identitással egyenlő, vagyis f=f-1. Innen f3=1 miatt 

tényleg f=1 adódik. 

Térjünk most vissza az imént vizsgált 

 

feltételrendszerhez. Ha azt akarjuk bizonyítani, hogy a kapott nyolc elem között már nincs összeesés, akkor 

elvileg megtehetnénk, hogy fölírjuk a szorzástáblát, és ellenőrizzük az asszociativitást. Ez óriási munka lenne, 

és gyorsabban is célt érhetünk, ha találunk egy olyan nyolcelemű csoportot, ami ezeket az összefüggéseket 

teljesíti. Ilyen a kvaterniócsoport, ahol f=i és t=j megfelelő lesz. Az összefüggéseinket kielégítő többi csoport 

pedig a kvaterniócsoport homomorf képe. 

Megjegyzés 

Bárhogyan is írunk föl generátorokat és összefüggéseket, az egyelemű csoport mindig kielégíti őket. 

Általában igen nehéz, sőt sokszor megoldhatatlan feladat adott összefüggések esetében megállapítani, 

hogy melyik az a legnagyobb csoport, ami ezeket kielégíti. Erről részletesebben a szakasz végén 

mesélünk majd. Most belátjuk, hogy ez a legnagyobb csoport mindig létezik. 

Fogalmazzuk meg pontosan, hogy mit is értünk „generátorelemek közötti összefüggés” alatt. Egy ilyen 

összefüggés, például az ft=tf-1, valójában két „szó” egyenlősége, amelyek „betűi” a generátorelemekből és 

inverzeikből kerülnek ki. Tehát itt a szabad csoport elemeiről van szó. 

4.10.12. Definíció.  Tegyük föl, hogy adottak az x1,...,xn úgynevezett „generátorok”, és az u1=v1,...,uk=vk 

úgynevezett „(definiáló) relációk”, ahol u1,v1,...,uk,vk az X={x1,...,xn} halmaz által generált szabad csoport elemei 

(vagyis az xi és xi
-1 „betűkből” képzett „szavak”). Azt mondjuk, hogy egy G csoport g1,...,gn generátorrendszere 

teljesíti ezeket a relációkat, ha az ui és vi szavakban xi helyébe mindenütt gi-t írva mindegyik ui=vi „reláció” a G 

csoportban egyenlőséggé válik. 

Megjegyzés 

Megjegyezzük, hogy mind a generátorok, mind a relációk száma végtelen is lehet. Az előző definíció a 

könnyebb érthetőség kedvéért szemléletes, fogalmazzuk meg precízen is. Adott egy X halmaz által 

generált F szabad csoport, és egy u=v definiáló reláció (u, v∈  F). Ha G tetszőleges csoport, amelyben 

X minden elemének megfelel egy elem, akkor ezt egy θ:X→ G függvénnyel adhatjuk meg. Tudjuk, 

hogy ez egyértelműen kiterjeszthető egy θ:F→ G homomorfizmussá. Az, hogy az u=v reláció G ezen 

elemeire teljesül, úgy fogalmazható, hogy θ(u)=θ(v). 

4.10.13. Tétel.  Tegyük föl, hogy xi generátorok, és uj=vj definiáló relációk. Ekkor létezik egy olyan G csoport, 

amely a homomorf kép értelmében a legnagyobb az e relációkat teljesítő csoportok között. Vagyis G alkalmas gi 

generátorrendszere teljesíti az adott relációkat, és ha egy H csoport egy hi generátorrendszere is teljesíti ezeket a 

relációkat, akkor van olyan α:G→ H szürjektív homomorfizmus, amelyre α(gi)=hi minden i-re. A G csoport 

izomorfia erejéig egyértelműen meghatározott. 

Bizonyítás. Jelölje X az xi generátorok halmazát, és F az F(X) szabad csoportot. Tekintsük az uj
-1vj elemeket F-

ben, ahol uj=vj befutja az összes relációt, és legyen N a legszűkebb normálosztója F-nek, amely ezeket az 

elemeket tartalmazza (4.8.20. Gyakorlat). Megmutatjuk, hogy a G=F/N és gi=xiN választás kielégíti a 

feltételeket. 
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Jelölje θ:F→ G a természetes homomorfizmust (amelyre θ(w)=wN). Ekkor θ(xi)=xiN=gi, továbbá uj
-1vj∈  N 

miatt ujN=vjN, vagyis θ(uj)=θ(vj). Így a G csoport gi elemei teljesítik az uj=vj relációkat. 

Legyen most H egy csoport, amelynek a hi generátorrendszere szintén kielégíti az adott relációkat. Tekintsük azt 

a ψ:F→ H homomorfizmust, amely mindegyik xi-t hi-be viszi. Mivel a hi elemek teljesítik a relációkat, 

ψ(uj)=ψ(vj) minden j-re. Emiatt a ψ leképezés M magja tartalmazza az uj
-1vj elemeket. De N a legszűkebb 

normálosztó, ami ezeket az elemeket tartalmazza, és így N⊆ M. A 4.7.28. Gyakorlat szerint tehát van olyan α: 

G→ H homomorfizmus, amelyre ψ=α∘ θ. Erre 

 

Innen az is látszik, hogy α szürjektív (mert generátorrendszert generátorrendszerbe visz). A G csoport tehát 

megfelel a feltételeknek. 

Végül tegyük föl, hogy egy másik, K csoport alkalmas ki generátorrendszere is teljesíti a tétel feltételeit. Ekkor a 

már bizonyított állítás miatt létezik olyan α:G→ K homomorfizmus, melyre α(gi)=ki minden i-re. Mivel K is 

teljesíti a tétel feltételeit, G pedig az adott relációkat, létezik egy olyan β:K→ G homomorfizmus is, amelyre 

β(ki)=gi minden i-re. Ez a két homomorfizmus egymás inverze a két generátorrendszeren, és ezért egymás 

inverzei a G és a H csoportokon is (ezt ugyanaz a gondolatmenet bizonyítja, mint amit a 4.10.2. Tétel 

bizonyításának legelején használtunk). Ezzel a tételt beláttuk. □ 

4.10.14. Definíció.  Az előző tételbeli G csoportot a következőképpen jelöljük: 

 

Azt is mondjuk, hogy a G csoportot az xi generátorok és az uj=vjdefiniáló relációk határozzák meg. 

Az eddig szerepelt három konkrét számolás eredménye tehát az új jelöléssel a következőképpen írható: 

4.10.15. Példa.  Az n-edfokú diédercsoport az 

 

a nyolcelemű kvaterniócsoport az 

 

a harmadrendű ciklikus csoport az 

 

definiáló relációkkal adható meg. Természetesen a harmadrendű ciklikus csoportot egyszerűbb az ⟨  f | f3=1 ⟩  

definiáló relációval megadni. 

4.10.16. Következmény.  [Dyck tétele] Ha egy definiáló relációkkal megadott csoporthoz további relációkat 

veszünk hozzá, akkor az eredeti csoportnak egy homomorf képét kapjuk. 

Bizonyítás. Ha új relációkat veszünk be, akkor a régi relációk továbbra is fennállnak, tehát egy olyan csoportot 

kapunk, ami az adott relációkat teljesíti. Az előző tétel szerint ez homomorf képe az eredeti csoportnak. □ 

A szakasz hátralévő részében azt érzékeltetjük, hogy egy definiáló relációkkal megadott csoport elemeinek 

(vagy akár csak a rendjének) kiszámítása mennyire nehéz feladat. Természetes kérdés, hogy mit mondhatunk 

azokról a csoportokról, melyekben minden elem N-edik hatványa az egységelem. 

4.10.17. Definíció.  Jelölje B(k,N) azt a csoportot, amelynek k generátora van, a definiáló relációi pedig wN=1, 

ahol w befutja az összes lehetséges szót. Ezeket a csoportokat Burnside-csoportoknak hívjuk. 

A B(k,N) Burnside-csoport tehát a (homomorf értelemben) „legnagyobb” olyan k elemmel generálható csoport, 

ahol minden elem rendje N-nek osztója. Ezeknek a csoportoknak annyira nem ismerjük a szerkezetét, hogy még 

az is megoldatlan probléma, melyek végesek közülük. 

4.10.18. Feladat.  Mutassuk meg, hogy B(k,2)≅ (ℤ 2
+)k. 
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4.10.19. Feladat.   *  Bizonyítsuk be, hogy B(k,3) véges csoport. 

A B(k,4) és a B(k, 6) csoportok is végesek. Megoldatlan probléma, hogy B(2,5) véges-e. A 4.11.12. 

Gyakorlatban fogunk példát látni olyan 125 elemű csoportra, amely két elemmel generálható, minden elemének 

az ötödik hatványa az egységelem, de nem kommutatív. Ez tehát homomorf képe B(2,5)-nek, így a B(2,5) 

csoport sem kommutatív, és legalább 125 eleme van. 

Ugyanakkor Novikov és Adjan bonyolult és hosszú bizonyítással megmutatta, hogy ha N páratlan és legalább 

665, akkor már B(2,N) is végtelen, Olsanszkij pedig úgynevezett Tarski-monstrumot konstruált. 

4.10.20. Tétel.  Minden 1075-nél nagyobb p prímre van olyan végtelen csoport, amelynek a triviális 

részcsoportokon kívül csak p rendű részcsoportjai vannak. 

Hogy ez mennyire furcsa csoport, azt igazán a p-csoportokról szóló fejezetben értjük majd meg. Egy ideig az is 

nyitott volt, hogy egy végtelen nemkommutatív csoportnak mindig van-e végtelen valódi részcsoportja. 

Megjegyzés 

Ahhoz, hogy az ilyen problémákon gondolkozni tudjunk, hasznos lenne leírni egy definiáló relációkkal 

megadott csoport elemeit, vagyis a generátorok segítségével fölírt bármely két szóról gyorsan el 

kellene tudni döntenünk, hogy az adott relációk segítségével egymásba alakíthatóak-e, vagy sem. 

Ahelyett, hogy minden szópár esetében külön trükköt keresgélnénk, jó lenne írni erre egy számítógépes 

programot. Döbbenetes felfedezés, hogy ilyen program nem írható! Sőt nemcsak általában nincs olyan 

program, ami beolvassa a relációkat, és utána tetszőleges általunk megadott szópárról eldönti, hogy 

egymásba alakíthatóak-e. Az alábbi olyan konkrét csoport, amelyben ez a szóprobléma nem oldható 

meg. 

 

Ez a következőt jelenti. Valaki hoz két szót (például pacqar és rpcaqa), és megkérdezi, hogy ezek 

egymásba alakíthatóak-e. A világ matematikusai összeülnek, és egyiküknek sikerül megoldania a 

problémát: megadja az átalakítást (ez persze most triviális ra=ar és pacqr = rpcaq miatt). Ezután jön 

másvalaki két újabb szóval (mondjuk p9a és ap). Egy másik matematikus idővel felfedezi azt a trükköt, 

ami mutatja, hogy ezek nem alakíthatók egymásba (például észreveszi, hogy a ℤ 9
+ csoport alkalmas 

elemei teljesítik mind a 27 relációt, és az p9a és az ap szavak képe mégis különböző lesz). De ha valaki 

egy harmadik szópárral rukkol elő, akkor jó eséllyel megint újra kell kezdeni a gondolkodást, soha nem 

lesz olyan ötlet, ami az összes szópárt egyszerre elintézi. (A kép azért nem teljesen fekete: vannak híres 

eljárások, például a Knuth–Bendix-algoritmus, amik intelligensen keresnek, és sok szópár esetében 

sikeresen eldöntik a problémát.) 

Annak a precíz bizonyításához, hogy ilyen program nem létezik, elvileg az összes lehetséges (végtelen 

sok) programot át kellene tudnunk tekinteni. Ehhez pontosan meg kell fogalmazni azt, hogy mit is 

értünk programon, ami már a matematikai logikához tartozó kérdés. A megfelelő matematikai fogalom 

a Turing-gép, amely alapvető szerepet játszik az algoritmuselméletben. 

Gondolkodjunk!   

4.10.21. Feladat.  Az alábbi, definiáló relációkkal megadott csoportoknak határozzuk meg a rendjeit. Melyek 

izomorfak egy korábbról már ismert csoporttal? 

1. ⟨  a | a2=1 ⟩ . 
2. ⟨  a | a3=1 ⟩ . 
3. ⟨  a | a5=1, a7=1 ⟩ . 
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4. ⟨  a,b | a2=1, b2=1, ab=ba ⟩ . 
5. ⟨  a,b | a2=1, b3=1, ab=ba ⟩ . 
6. ⟨  a,b | a2=1, b7=1, aba-1=b-1 ⟩ . 
7. ⟨  a,b | a2=1, b7=1, aba-1=b2 ⟩ . 
8. ⟨  a,b | a3=1, b7=1, aba-1=b2 ⟩ . 
9. ⟨  a,b | a6=1, b2=a3, bab-1=a-1 ⟩ . 
10. ⟨  a,b | a2=1, b2=1, (ab)3=1 ⟩ . 
11. ⟨  a,b | a2=1, b2=1, (ab)n=1 ⟩  (ahol n≥ 3). 
12. ⟨  a,b | a3=b2=(ab)3=1 ⟩ . 
13. ⟨  a,b | a3=b2=(ab)4=1 ⟩ . 
14. ⟨  a,b,c | a2=b2=c3=1, ab=ba, cac-1=b ⟩ . 

4.10.22. Feladat.  Igazoljuk, hogy Aut(D4)≅ D4. 

4.10.23. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha F szabad csoport, akkor bárhogy is veszünk egy α:G→ H szürjektív 

csoporthomomorfizmust, az F csoport minden H-ba menő θ homomorfizmusa „keresztülvezethető” az α 

leképezésen, azaz van olyan ψ:F→ G homomorfizmus, hogy θ=α∘ ψ. 

4.10.24. Feladat.   *  Nevezzük egy szabad csoport egy elemét nullösszegűnek, ha bármelyik generátort vesszük, 

azoknak a kitevőknek az összege, amin ez a generátor ebben a szóban szerepel, nullával egyenlő. (Például x2y-3x-

1zx-1y2z-1y nullösszegű szó, mert az x kitevőire 2-1-1=0, az y kitevőire -3+2+1=0, a z kitevőire 1-1=0.) Igazoljuk, 

hogy a nullösszegű szavak pontosan F kommutátor-részcsoportjának elemei. 

11. Prímhatványrendű csoportok, Sylow tételei 

Ha egy csoport rendje prímhatvány, akkor a szerkezete sokkal szebb, mint az általános csoportoké. Ugyanakkor 

Sylow tételei szerint minden csoport felépítésében alapvető szerepet játszanak a prímhatványrendű csoportok. 

Ezért e csoportok vizsgálata külön figyelmet érdemel. A szakasz elolvasása előtt érdemes átismételni a 

konjugáltosztályokról és a centrumról tanultakat. 

4.11.1. Definíció.  Legyen p prímszám. Azt mondjuk, hogy a G véges csoport p-csoport, ha G rendje p-nek 

hatványa. Az egyelemű csoportot minden p-re p-csoportnak tekintjük. 

Megjegyzés 

Végtelen csoportokra fenti definíció nem alkalmazható. Helyette azt szokás föltenni, hogy a csoport 

minden elemének a rendje p-hatvány. Lagrange tétele miatt egy p-hatvány rendű csoport minden 

elemének a rendje p-hatvány. Megfordítva, ebben a szakaszban belátjuk majd, hogy ha egy véges 

csoport minden elemének rendje p-hatvány, akkor a csoport rendje szintén p-nek hatványa. Így véges 

csoport esetében mindegy, hogy melyik definíciót alkalmazzuk. 

4.11.2. Tétel.  Legyen p prímszám. Ha P (véges) nem egyelemű p-csoport, akkor Z(P) sem egyelemű. 

Bizonyítás. Bontsuk föl P-t konjugáltosztályainak uniójára. Az egyelemű osztályok P centrumát alkotják. Ha 

K1,...,Km a többi konjugáltosztály, akkor 

 

(ezt Posztályegyenletének nevezzük). 

Tudjuk, hogy Ki elemszáma (ami tetszőleges eleme centralizátorának az indexe) osztója P rendjének, ami a p 

prímszámnak hatványa. Ezért Ki elemszáma is p-hatvány. Mivel |Ki|>1, azt kapjuk, hogy |Ki| osztható p-vel. De 

|P| is osztható p-vel, hiszen P nem az egyelemű csoport. Az osztályegyenletből az adódik, hogy |Z(P)| is 

osztható p-vel. Ekkor pedig Z(P) nem lehet egyelemű. □ 

4.11.3. Következmény.  Minden prímnégyzet rendű csoport kommutatív. 

Bizonyítás. Legyen P egy p2 rendű csoport, ahol p prím. Ekkor Z(P) elemszáma az előző tétel és Lagrange tétele 

szerint vagy p, vagy p2. Az utóbbi esetben készen vagyunk, hiszen Z(P) kommutatív, az előbbit kell kizárnunk. 

Legyen 1≠ g∈  Z(P), és h∈  G, h∉  Z(P). Ekkor gh=hg, hiszen g a centrumban van. Ezért a H=⟨ g,h⟩ ={gnhm : 

n,m∈ℤ } halmaz egy kommutatív részcsoportja P-nek (4.8.41. Gyakorlat). A H részcsoport tartalmazza Z(P)-t 
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(hiszen a prímrendű Z(P)-t már g hatványai is kiadják), sőt, a h elem miatt bővebb Z(P)-nél. Így H rendje csakis 

p2 lehet. Ezért H=P, vagyis P Abel. Ekkor azonban Z(P)=P, azaz a centrum mégsem p rendű. Ez az 

ellentmondás bizonyítja az állítást. □ 

Ha G egy p2 rendű csoport, akkor tehát kommutatív, és így a véges Abel-csoportok alaptétele miatt kétféle lehet: 

ℤ p
2+ és (ℤ p

+)2. Az előző bizonyítás fő gondolatát érdemes külön is megfogalmazni. 

4.11.4. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha egy G csoportban G/Z(G) ciklikus, akkor G Abel (és így G/Z(G) az 

egyelemű csoport). 

4.11.5. Következmény.  Ha p prím, akkor a véges egyszerű p-csoportok éppen a prímrendű csoportok. 

Bizonyítás. Legyen P egy egyszerű p-csoport. Ekkor a 4.11.2. Tétel miatt |Z(P)|>1. Mivel Z(P)⊲ P, és P 

egyszerű, ezért Z(P)=P, vagyis P kommutatív. A 4.8.3. Következmény miatt így P prímrendű ciklikus csoport. 

□ 

Megmutatjuk még, hogy egy p-csoportnak mindig „nagyon sok” nagy részcsoportja van (ellentétben a véges 

egyszerű csoportokkal, amelyeknek bizonyos értelemben „nagyon kevés” nagy részcsoportja is lehet, vö. 

4.12.15. Tétel). 

4.11.6. Definíció.  Egy G csoport egy H valódi részcsoportja maximális részcsoport, ha nincs G-nek H-t 

tartalmazó, valódi részcsoportja (a H-n kívül). 

4.11.7. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy minden prímindexű részcsoport maximális. 

4.11.8. Tétel.  Legyen p prím, és P egy véges p-csoport. Ekkor P minden maximális részcsoportja normálosztó, 

és az indexe p. 

Bizonyítás. Indukcióval bizonyítunk P rendje szerint. Ha P az egyelemű csoport, akkor egyáltalán nincs 

maximális részcsoportja, és az állítás ezért igaz. 

Tegyük föl, hogy a P rendjénél kisebb rendű csoportokra már igaz az állítás, és legyen M maximális részcsoport 

P-ben. Tudjuk, hogy Z(P) normálosztó P-ben, ami nem csak az egységelemből áll. Két esetet különböztetünk 

meg. 

Az első eset az, hogy Z(P) nem része M-nek. Tekintsük az M részcsoport NP(M) normalizátorát (4.8.27. 

Definíció). Ez tartalmazza Z(P)-t hiszen Z(P) minden eleme fölcserélhető M elemeivel. Tartalmazza továbbá M-

et is, és így M-nél bővebb. Ezért ez a normalizátor M maximalitása miatt az egész P, vagyis M normálosztó P-

ben. 

A második eset az, ha Z(P)⊆ P. Ebben az esetben a 4.7.24. Tételt alkalmazzuk a P/Z(P) faktorcsoportra. 

Tudjuk, hogy ennek részcsoportjai kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak a P csoport Z(P)-t 

tartalmazó részcsoportjaival, és normálosztónak normálosztó felel meg. Ezért M/Z(P) maximális részcsoportja 

P/Z(P)-nek. Az indukciós feltevést P/Z(P)-re alkalmazva azt kapjuk, hogy M/Z(P) normálosztó P/Z(P)-ben. 

Ezért a neki megfelelő M is normálosztó lesz P-ben. 

Mindkét esetben beláttuk tehát, hogy M⊲ P. Ismét a 4.7.24. Tétel miatt az M/P csoportnak csak triviális 

részcsoportjai vannak, és így prímrendű ciklikus csoport (4.4.23. Tétel). Ezért |P:M|=p. □ 

A most igazolt állítás annak a tünete, hogy minden véges p-csoport úgynevezett nilpotens csoport (lásd a 

4.13.19. Definíciót, a 4.11.22. Gyakorlatot és a 4.13.23. Állítást). 

Az eddig bizonyított tételek alapján valamit mondhatunk a p3 rendű csoportok szerkezetéről is. Legyen |P|=p3. 

Ha P kommutatív, akkor a véges Abel-csoportok alaptétele miatt P háromféle lehet: (ℤ p
+)3, ℤ p

2+×ℤ p
+ és ℤ p

3+. 

4.11.9. Állítás.  Ha P nemkommutatív p3 rendű csoport, ahol p prím, akkor P'=Z(P) egy p rendű részcsoport, és 

P/Z(P)≅ (ℤ p
+)2. 

Bizonyítás. A 4.11.4. Gyakorlat miatt P/Z(P) nem lehet ciklikus. Speciálisan nem lehet p rendű. Nem lehet p3 

rendű sem, mert akkor Z(P) egyelemű volna. Ezért Z(P) rendje p, a P/Z(P) faktor rendje pedig p2. A 4.11.3. 

Következmény szerint P/Z(P) kommutatív, és mivel nem ciklikus, a véges Abel-csoportok alaptétele miatt 

(ℤ p
+)2-tel izomorf. Mivel P/Z(P) kommutatív, ezért P'⊆ Z(P) (a 4.8.23. Állítás miatt). Másfelől P'<Z(P) nem 
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lehetséges, mert akkor P' az egyelemű csoport lenne, ahonnan az következne, hogy P kommutatív. Ezért 

P'=Z(P). □ 

4.11.10. Feladat.  Mutassuk meg, hogy egy nyolcelemű nemkommutatív csoport vagy a D4 diédercsoporttal, 

vagy a Q kvaterniócsoporttal izomorf. 

Ha p>2, akkor is két nemkommutatív nyolcelemű csoport van, de ezek másmilyenek, mint a p=2 esetben. A 

legfontosabb különbség, hogy az egyikükben nincsen p2 rendű elem. Ezt a legegyszerűbben mátrixok 

segítségével lehet megadni. 

4.11.11. Definíció.  Legyen T test, és tekintsük azokat az n× n-es mátrixokat, amelyek főátlója alatt csupa nulla, 

a főátlójában pedig csupa nem nulla elem áll. E mátrixok csoportját a szorzásra T(n,T)-vel fogjuk jelölni. A 

T(n,T) azon elemeinek halmazát, amelyben a főátlóban végig 1-esek állnak, UT(n,T) jelöli. 

Az elnevezésben a T betű trianguláris, az U betű unitrianguláris mátrixra utal. Nyilvánvaló, hogy ha T véges 

test, akkor UT(n,T) elemszáma |T|n(n-1)/2, hiszen a főátló fölötti elemek mindegyikét tetszőlegesen választhatjuk T-

ből. A T(n,T) csoportban a főátlóbeli elemeket a nulla kivételével szintén tetszőlegesen választhatjuk, ezért 

|T(n,T)|=|UT(n,T)|(|T|-1)n. 

4.11.12. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha p>2 prím, akkor az UT(3,ℤ p) csoport egy p3 rendű, 

nemkommutatív, két elemmel generálható csoport, melyben minden elem rendje 1 vagy p. Melyik csoportot 

kapjuk p=2 esetén? 

A másik p3 rendű nemkommutatív csoportot definiáló relációkkal (de igazándiból szemidirekt szorzatként) adjuk 

meg. Ez a definíció p=2 esetén szintén a D4 csoportot adja. 

4.11.13. Feladat.  Legyen p prímszám, és 

 

Igazoljuk, hogy G nemkommutatív p3 rendű csoport, amelyben van p2 rendű elem. 

A Lagrange-tétel megfordítása nem igaz. Ha G véges csoport, és d osztója G rendjének, akkor nem feltétlenül 

van G-ben sem d rendű elem, sem d rendű részcsoport (4.8.34. Gyakorlat). Ha azonban d egy p prím hatványa, 

akkor mindig van d rendű részcsoport, sőt ezek száma kongruens 1-gyel modulo p. Ez Sylow nevezetes tétele, 

melyet most bebizonyítunk. 

4.11.14. Lemma.  Legyenek G és H egyforma rendű véges csoportok, és q egy p prím hatványa, mely osztja ezt 

a közös rendet. Jelölje nG, illetve nH a G, illetve H azon részcsoportjainak számát, melyek rendje q. Ekkor nG≡ nH 

(p). 

Ez a lemma azért hasznos, mert ha speciálisan H a ciklikus csoport, akkor az nH értékét ismerjük: a 4.3.27. 

Állítás szerint nH=1 (tetszőleges q esetén). Ezért a következő állítást kapjuk: 

4.11.15. Tétel.  Ha a p prím egy q hatványa osztja a G véges csoport rendjét, akkor van G-ben q rendű 

részcsoport, sőt ezek száma kongruens 1-gyel mod p. 

Persze ha tudjuk, hogy nG kongruens 1-gyel modulo p, akkor nG≠ 0, tehát nem kell külön bebizonyítani, hogy 

van q rendű részcsoport. 

Bizonyítás. A 4.11.14. Lemmát kell belátni. Jelölje X a G összes q-elemű részhalmazaiból álló halmazt. Hasson 

G az X-en balszorzással: 

 

(itt g∈  G, A∈  X). A „pontok” tehát halmazok, és könnyen ellenőrizhetjük, hogy ez tényleg hatás. 

Először vizsgáljuk azokat a pályákat, melyek valamelyik eleme egy K részcsoport (még nem tudjuk, van-e ilyen 

pálya). Ekkor a pálya többi eleme gK alakú, azaz ennek a pályának az elemei éppen a K szerinti bal 

mellékosztályok. Ezért ennek a pályának az elemszáma |G:K|=|G|/q, és a pályán az egyetlen részcsoport a K, 

vagyis az ilyen pályák száma nG. 
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Most tegyük föl, hogy az A={a1,...,aq}∈  X elem pályájának egyetlen eleme sem részcsoport. Tekintsük az A 

„pont” GA stabilizátorát. Ez azokból a g∈  G elemekből áll, melyekre gA=A. Ezért 

 

vagyis az A halmaz GA szerinti jobb mellékosztályok egyesítése. Jelölje az ebben az unióban szereplő különböző 

mellékosztályok számát mA, akkor tehát q=|A|=mA⋅  |GA|. Ha mA=1 lenne, azaz ha A=GAa alkalmas a∈  A esetén, 

akkor az a-1A=a-1GAa halmaz benne van A pályájában, és részcsoport. Ez ellentmondás, tehát mA>1, és így mA∣  q 

miatt mA osztható p-vel. Az A pályájának elemszáma pedig 

 

Tudjuk, hogy a pályák elemszámának összege kiadja az alaphalmaz, azaz X elemszámát. Jelöljük a |G|/q számot 

t-vel, akkor tehát minden részcsoportot tartalmazó pálya elemszáma t, és ezeknek az összhossza nGt. A többi 

pálya hossza tmA alakú, ahol mA egy p-vel osztható szám. Ezért 

 

ahol xG valamilyen egész szám (ami a G csoporttól függ). 

Ugyanez a gondolatmenet a H csoportra is elmondható: 

 

ahol xH valamilyen egész szám. A két egyenlőséget összevetve és t-vel osztva éppen a 4.11.14. Lemma állítása 

adódik. □ 

4.11.16. Definíció.  Legyen G véges csoport, és a rendjének a prímtényezős felbontása |G|=p1
α

1... pk
α

k. A pi
α

i 

rendű részcsoportokat a G csoport pi-Sylow részcsoportjainak nevezzük. Egy részcsoport tehát akkor p-Sylow 

részcsoport, ha rendje p-hatvány, indexe pedig p-vel nem osztható. 

4.11.17. Lemma.  Legyen G véges csoport, Q egy p-hatványrendű részcsoport, P pedig egy p-Sylow 

részcsoport. Ekkor van olyan g∈  G, melyre Q≤ gPg-1. 

Bizonyítás. Legyen X a P részcsoport G-beli konjugáltjainak a halmaza: 

 

A 4.8.28. Következmény miatt az X halmaz elemszáma |G:NG(P)|. Ez a szám osztója |G:P|-nek (hiszen 

|G:P|=|G:NG(P)|⋅ |NG(P):P|). Mivel P egy p-Sylow részcsoport, |G:P| nem osztható p-vel. Ezért X elemszáma 

sem osztható p-vel. 

Hasson a Q részcsoport az X halmazon konjugálással, azaz h∈  Q és R∈  X esetén legyen 

 

Mivel Q rendje p-hatvány, minden stabilizátor indexe (azaz minden pálya elemszáma) szintén p-hatvány, tehát 

vagy p-vel osztható, vagy 1. De |X| nem osztható p-vel, így van olyan pálya, amelynek elemszáma 1, azaz 

amelynek a stabilizátora a teljes Q. Ha ennek a pályának az egyetlen eleme R=gPg-1, akkor tehát azt kaptuk, 

hogy bármely h∈  Q esetén hRh-1=R, azaz Q≤ NG(R). 

Készen lennénk, ha sikerülne belátni, hogy Q≤ R. Az NG(R) csoportban R normálosztó, Q részcsoport. Ezért a 

4.7.23. Gyakorlat miatt szerint RQ is részcsoport, és rendje |R||Q|/|R∩ Q| (4.6.14. Gyakorlat). Ez p-hatvány, és 

így legfeljebb |R| lehet, hiszen R egy p-Sylow részcsoport. Mivel R⊆ RQ, ezért RQ=R. De akkor Q⊆ RQ=R 

miatt készen vagyunk. □ 

4.11.18. Tétel.  [Sylow tételei] Legyen G véges csoport, és p a G rendjének tetszőleges prímosztója. Ekkor 

igazak a következő állítások. 

1. Van G-ben p-Sylow részcsoport. 
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2. G minden p-hatványrendű részcsoportja része G egy p-Sylow részcsoportjának. 
3. Bármely két p-Sylow részcsoport konjugált G-ben. 
4. Ha q egy G rendjét osztó p-hatvány, akkor a q-rendű G-beli részcsoportok száma kongruens 1-gyel modulo 

p. 
5. A p-Sylow részcsoportok száma osztója |G:P|-nek. 

Bizonyítás. A (4) állítás pontosan a 4.11.15. Tétel, amiből (1) is következik. A (2) és (3) állítások az előző 

lemmából adódnak, hiszen p-Sylow részcsoport minden konjugáltja is p-Sylow részcsoport. Végül (5) 

következik (3)-ból, hiszen tudjuk, hogy egy részcsoport konjugáltjainak száma a normalizátorának indexe, és ha 

P egy p-Sylow, akkor |G:NG(P)| osztója |G:P|-nek. □ 

4.11.19. Következmény.  [Cauchy-tétel] Ha a G véges csoport rendje osztható a p prímszámmal, akkor G-ben 

van p rendű elem. 

Bizonyítás. A Sylow-tételek miatt van p rendű részcsoport, amit csak p rendű elem generálhat. □ 

Mintaként belátjuk, hogy nincs 100 rendű egyszerű csoport. Tegyük föl, hogy G egy 100 rendű csoport, és 

jelölje n az 5-Sylow részcsoportok számát G-ben. Ekkor n≡ 1 (5), másrészt n osztója minden 5-Sylow 

indexének. Az 5-Sylowok rendje 25, és így indexük 100/25=4. Ennek osztói 1,2,4, és ezek közül csak az 1 

kongruens 1-gyel modulo 5. Ezért G-ben egyetlen 5-Sylow van. Ez tehát az összes konjugáltjaival megegyezik 

(mert egy 5-Sylow részcsoport minden konjugáltja 5-Sylow részcsoport), azaz normálosztó. Vagyis egy 100 

rendű csoportban mindig van 25 rendű normálosztó, és ezért nem lehet egyszerű. 

4.11.20. Következmény.  Legyenek p>q prímek, és G egy pq rendű csoport. Ekkor G-ben a p-Sylow 

részcsoport normálosztó. Ha p-1 nem osztható q-val, akkor G ciklikus. 

Bizonyítás. A p-Sylowok száma osztója q-nak, és így csak 1 vagy q lehet, továbbá kongruens 1-gyel modulo p. 

De q nem kongruens 1-gyel modulo p, hiszen q<p. Ezért a p-Sylowok száma 1, és így ez az egyetlen p-Sylow 

részcsoport normálosztó. Ha p-1 nem osztható q-val, akkor ugyanez a gondolatmenet a q-Sylowokra is 

elmondható. Tehát ilyenkor az egyetlen q-Sylow is normálosztó. Jelölje ezeket P, illetve Q, ekkor P∩ Q 

egyelemű (hiszen rendje osztója a p-nek is és a q-nak is). Ezért a 4.9.12. Tétel miatt a PQ részcsoport izomorf 

P× Q-val, azaz a ℤ p
+×ℤ q

+≅ℤ pq
+ csoporttal (lásd 4.9.8. Következmény). Mivel G rendje pq, a PQ részcsoport az 

egész G, tehát G ciklikus. □ 

Ha p≡ 1 (q), akkor pq rendű csoportból összesen kétféle van, a ciklikus, és egy nemkommutatív (amely q=2 

esetén a Dp diédercsoport). Valóban, ℤ p
+ automorfizmus-csoportja a 4.8.44. Feladat szerint ℤ p

×, aminek a rendje 

p-1, és feltettük, hogy ez q-val osztható. Ezért (például a Sylow-tétel miatt, vagy mert ez ciklikus csoport) van q 

rendű eleme. Így a 4.9.38. Feladat (2) pontjának általánosításaként elkészíthető egy nemkommutatív ℤ p
+⋊ℤ q

+ 

szemidirekt szorzat. Az, hogy csak egy ilyen csoport van, a 4.11.38. Feladat állítása. 

Ezzel (és a korábban már elhangzott eredményekkel) áttekintettük az összes olyan véges csoportokat, melyek 

rendje legfeljebb 15, a 12 rendűek kivételével. Meg lehet mutatni, hogy három nemkommutatív 12 rendű 

csoport van, az A4 és a D6≅ S3×ℤ 2
+ mellett még az, ami a 4.9.38. Feladat (6) pontjában szerepel. A legfeljebb 30 

rendű csoportokat a Függelék 2. szakaszában foglaltuk össze. 

Gondolkodjunk!   

4.11.21. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha P véges p-csoport egy p prímre, és N nem egyelemű normálosztó 

P-ben, akkor |N∩ Z(P)|>1. 

4.11.22. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha H valódi részcsoportja egy prímhatványrendű P csoportnak, akkor 

van olyan H-t valódi módon tartalmazó részcsoportja P-nek, amelyben H normálosztó. 

4.11.23. Gyakorlat.  Legyen P egy p-Sylow G-ben, és N⊲ G. Igazoljuk, hogy (PN)/N egy p-Sylowja G/N-nek, 

és P∩ N egy p-Sylowja N-nek. 

4.11.24. Gyakorlat.  Ha p prím, és a G nemkommutatív csoport rendje p3, akkor mutassuk meg, hogy G nem 

bontható föl két valódi részcsoportjának direkt szorzatára. 

4.11.25. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy UT(n,T) normálosztó a T(n,T) csoportban, és a szerinte vett faktor a 

T× csoport n tényezős direkt hatványával izomorf. 
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4.11.26. Feladat.  Melyek véges csoportoknak van csak egy maximális részcsoportja? 

4.11.27. Gyakorlat.  Melyik csoporttal izomorf az S4 csoport 2-Sylow részcsoportja? És a kocka 

szimmetriacsoportjáé? 

4.11.28. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy a G csoport rendjében a p prím az első hatványon szerepel. Mutassuk 

meg, hogy a p-Sylow részcsoportok száma a p rendű elemek számának p-1-ed része. 

4.11.29. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha egy csoportban egy Sylow-részcsoport normálosztó, akkor 

karakterisztikus is. 

4.11.30. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha a G csoportban minden p-Sylow részcsoport normálosztó minden p 

prímre, akkor G a p-Sylow részcsoportjainak a direkt szorzata. 

4.11.31. Feladat.  Határozzuk meg az alábbi csoportok Sylow-részcsoportjainak a számát: S3, S4, A5, Dn. 

4.11.32. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy nincs 200, 204, 260, 56, 616 rendű egyszerű csoport. 

4.11.33. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha p, q, r páronként különböző prímek, akkor nincs pqr rendű egyszerű 

csoport. 

4.11.34. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha p és q különböző prímek, akkor nincs p2q rendű egyszerű csoport. 

4.11.35. Feladat.   *  Igazoljuk, hogy ha p≠ q prímek és α>0, akkor nincs pα q rendű egyszerű csoport. 

4.11.36. Feladat.  [Frattini-elv] Legyen N⊲ G és P egy p-Sylowja N-nek. Igazoljuk, hogy G=NNG(P), és hogy 

NG(P) tartalmazza G egy p-Sylow részcsoportját. 

4.11.37. Feladat.  Tegyük föl, hogy K≤ G tartalmazza G egy p-Sylowjának normalizátorát. Mutassuk meg, hogy 

NG(K)=K, és hogy |G:K|≡ 1 (p). 

4.11.38. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha p≠ q prímek, akkor bármely két nemkommutatív pq rendű csoport 

izomorf. 

12. Permutációcsoportok 

Ebben a szakaszban néhány permutációcsoportokkal kapcsolatos „haladóbb” ismeret szerepel. Először 

ugyanannak a csoportnak több halmazon való hatásait hasonlítjuk össze. Utána olyan permutációcsoportokat 

vizsgálunk, amelyek „többszörösen” tranzitívak, például bármely pontpár elvihető bármely másik pontpárba. 

Ezek példákat szolgáltatnak nevezetes véges egyszerű csoportokra. Végül megismerkedünk a primitív 

permutációcsoportokkal. Az új fogalmak segítenek annak bizonyításában, hogy az An csoport egyszerű, ha n≥ 5 

egész szám (4.12.30. Tétel). Mint már említettük, ezen múlik, hogy a legalább ötödfokú egyenletek általában 

nem oldhatók meg gyökvonások segítségével (6.9.7. Tétel). Az egységesség kedvéért akkor is permutációkról 

fogunk beszélni, ha azok végtelen halmazon vannak értelmezve. 

4.12.1. Példa.  Legyen G={1,g} a kételemű ciklikus csoport, és tekintsük a G-nek az alábbi ötféle hatását, az 

első hármat az {1,2,3,4}, az utolsó kettőt az {a,b,c,d} halmazon: 

 

Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy a g elemhez tartozó permutáció az első esetben a (23), a második hatásnál az 

identitás, a harmadiknál az (14), a negyediknél az (ab)(cd), az ötödiknél a (cd) permutáció. 

4.12.2. Definíció.  Ha G hat az X halmazon, akkor legyen ψ az a leképezés, amely minden g∈  G elemhez a 

hozzá tartozó permutációt, vagyis az x↦ g*x permutációt rendeli. A kapott ψ: G→ SX homomorfizmus magját a 

hatás magjának nevezzük. A hatás hű, ha magja csak az egységelemből áll. 
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A 4.12.1. Példában szereplő öt hatás közül tehát csak a második nem hű. 

4.12.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az előző 4.12.2. Definícióban szereplő ψ tényleg homomorfizmus, 

melynek N magja az összes pont stabilizátorainak a metszete. Igazoljuk azt is, hogy G/N izomorf SX egy 

alkalmas részcsoportjával, és ha a hatás hű, akkor G maga is beágyazható SX-be. 

Két hatást akkor szeretnénk egyformának nevezni, ha minden g∈  G elemhez „ugyanolyan” permutáció tartozik. 

Ennek akkor is van értelme, ha a két esetben a g elem más halmazokon hat, hiszen csak a g működése az 

érdekes, az nem, hogy a pontokat éppen hogyan hívják. Ilyen alapon tehát a fenti *1 és *5 hatásokat 

ekvivalensnek nevezhetjük, hiszen a pontokat átnevezhetjük így: 

 

és akkor a két permutáció már ugyanaz lesz. 

4.12.4. Definíció.  Legyen *1 és *2 a G csoport hatása az X1 és az X2 halmazokon. Azt mondjuk, hogy ez a két 

hatás ekvivalens, ha létezik olyan α:X1→ X2 kölcsönösen egyértelmű leképezés, hogy tetszőleges x∈  X1 és g∈  G 

esetén 

 

Megjegyzés 

A most elmondottak ugyanúgy hangzanak, mint amikor a csoportok közötti izomorfizmus fogalmát 

magyaráztuk: csak a műveletek számítanak, az elemeket bárhogyan átfesthetjük. Ezt az érzésünket csak 

megerősíti a formai hasonlóság a fenti képlet, és a lineáris algebrában tanult A(λ v)=λ A(v) összefüggés 

között, amely a lineáris leképezéseket jellemzi. Az általános algebrákról szóló részben fogjuk majd 

megmutatni mindennek a hátterét (8.2.24. Definíció, 8.2.25. Állítás). 

4.12.5. Gyakorlat.  Vizsgáljuk meg, hogy a fenti öt hatás közül melyek ekvivalensek, és melyek nem. 

4.12.6. Definíció.  Legyen G csoport, H részcsoportja G-nek, és X a H szerinti bal oldali mellékosztályok 

halmaza. Definiáljuk G hatását az X halmazon a g*(aH)=gaH képlettel. Ezt a H részcsoport szerinti 

mellékosztályokon való hatásnak nevezzük. 

4.12.7. Gyakorlat.  Legyen H≤ G, és hasson G a H szerinti bal mellékosztályokon balszorzással az előző 

definíció szerint. Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Tényleg hatást kaptunk. 
2. Ez a hatás tranzitív. 
3. Az aH pont stabilizátora az aHa-1 részcsoport. 
4. A hatás N magja az aHa-1 részcsoportok metszete (a befutja G-t). 
5. A G/N faktor izomorf az Sk egy részcsoportjával, ahol k=|G:H|. 
6. Ha H={1}, akkor ez a Cayley-tétel bizonyításában használt hatás. 

Egy csoport tranzitív hatásai ekvivalensek egy stabilizátor mellékosztályain való hatással, mint azt az alábbi 

feladat mutatja. 

4.12.8. Feladat.  Tegyük föl, hogy G tranzitívan hat az X halmazon, és jelölje H az x∈  X pont stabilizátorát. 

Mutassuk meg, hogy G hatása X-en ekvivalens G hatásával a H szerinti bal mellékosztályokon. 

Egy X halmazon ható G permutációcsoportot tranzitívnak neveztünk, ha X bármely elemét X bármely elemébe el 

lehet vinni G egy alkalmas elemével. Ilyen volt például a kocka szimmetriacsoportjának hatása a kocka 

csúcsainak a halmazán. Ez azt fejezi ki, hogy a kocka csúcsai egyenrangúak, semelyik sincs kitüntetve a 

másikhoz képest. 

Ennél magasabb szintű szimmetria lenne az, ha a kocka bármely két különböző csúcsát bármely két másik 

csúcsba át tudnánk vinni egy alkalmas egybevágóság segítségével. Ez már nem teljesül, hiszen ha a kiinduló két 

csúcs élnyi távolságban volt, akkor ezeket nem lehet átvinni két olyan csúcsba, melyek lapátlónyi (vagy 

testátlónyi) távolságra vannak egymástól. Ugyanakkor legyen G a sík összes hasonlósági transzformációiból álló 

csoport. Bármely P1≠ P2 és Q1≠ Q2 pontokhoz van olyan eleme G-nek, amely P1-et Q1-be, P2-t pedig Q2-be viszi. 



 Csoportok  

 170  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ugyanez ponthármasokra már nem igaz, hiszen ha például P1P2P3 egy szabályos háromszög, akkor minden 

hasonlósági transzformációnál vett képe is az, vagyis a kép nem lehet tetszőleges ponthármas. 

4.12.9. Definíció.  Legyen G az X halmazon ható permutációcsoport. Azt mondjuk, hogy ez k-szorosan tranzitív 

(k≥ 1 egész), ha bármely páronként különböző x1,...,xk∈  X és szintén páronként különböző y1,...,yk∈  X pontokhoz 

van olyan g∈  G, hogy g*xi=yi minden 1≤ i≤ k esetén. Ha ez a g elem egyértelműen meghatározott, akkor 

szigorúk-tranzitivitásról beszélünk. 

Megjegyzés 

A szigorú tranzitivitásnak ez a definíciója pontatlan. Ha ugyanis a hatás nem hű, akkor ez elrontja az 

egyértelműséget. Ezért a szigorú tranzitivitás pontos definíciójában a mag elemeit nem veszik 

figyelembe, vagyis G helyett a hatás magja szerinti faktorcsoporttal dolgoznak. Mi csak hű hatások 

esetén fogjuk használni ezt a fogalmat. 

Az Sn csoport nyilván szigorúan n-tranzitív az {1,2,...,n} halmazon. 

4.12.10. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy n≥ 3 esetén An szigorúan n-2-tranzitív az {1,2,...,n} halmazon. 

Szeretnénk kevésbé triviális példát mutatni sokszorosan tranzitív permutációcsoportra. E tulajdonság ellenőrzése 

a stabilizátorok vizsgálatával lehetséges. 

4.12.11. Állítás.  Ha a G csoport k-tranzitívan hat az X halmazon, akkor minden x∈  X pont stabilizátora k-1-

tranzitívan hat az X-ből az x pont kihagyásával kapott X-{x} halmazon. Megfordítva, ha G tranzitívan hat az X 

halmazon, és valamely x∈  X pont stabilizátora k-1-tranzitív az X-{x} halmazon, akkor G hatása az X halmazon 

k-tranzitív. 

Bizonyítás. Ha G hatása k-tranzitív, és x∈  X, akkor legyen x2,...,xk, illetve y2,...,yk páronként különböző pontokból 

álló két pontrendszere az X-{x} halmaznak. Ekkor van olyan g∈  G, ami az (x,x1,...,xk) pontrendszert az (x,y1,...,yk) 

pontrendszerbe viszi, azaz amelyre igaz, hogy g*x=x és g*xi=yi ha 2≤ i≤ k. Ez a g elem benne van x 

stabilizátorában, és így ez a stabilizátor tényleg k-1-tranzitív az X-{x} halmazon. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy G tranzitív az X halmazon, és egy x∈  X pont H stabilizátora k-1-tranzitív X-{x}-

en. Meg kell mutatnunk, hogy ha x1,...,xk, illetve y1,...,yk páronként különböző pontokból álló két pontrendszer az 

X halmazon, akkor van olyan g∈  G elem, amelyre g*xi=yi minden 1≤ i≤ k-ra. 

A G tranzitivitása miatt van olyan u∈  G elem, amelyre u*x1=x, továbbá olyan v∈  G is, amelyre v*x=y1. Az u 

elem permutációként hat az X halmazon, és ezért 

 

páronként különböző elemei X-{x}-nek. Ugyanez mondható a 

 

pontrendszerről is. Mivel az x elem H stabilizátora k-1-tranzitív X-{x}-en, van olyan h∈  H, melyre 

 

minden 2≤ i≤ k esetén. Ekkor a g=vhu elem megfelel a feltételeknek. □ 

4.12.12. Gyakorlat.  Jellemezzük a szigorú tranzitivitást is a stabilizátorok segítségével. 

4.12.13. Állítás.  Az AGL(1,T) csoport (4.1.25. Definíció) szigorúan 2-tranzitív a T halmazon. 

Bizonyítás. Az állítás azonnal adódik abból, hogy legfeljebb elsőfokú polinommal két helyen lehet egyértelműen 

interpolálni (2.4.12, Gyakorlat), vagy akár közvetlen számolással is. Mi egy harmadik utat mutatunk. 

Az x↦ x+b alakú leképezések mutatják, hogy a csoport tranzitív: ha u,v∈  T, akkor az x↦ x+(v-u) leképezés u-t 

elviszi v-be. Ezért az előző állítás miatt elegendő megmutatni, hogy a 0∈  T elem stabilizátora tranzitív a T-{0} 

halmazon. Nyilván az x↦ ax+b leképezés akkor és csak akkor viszi a nullát önmagába, ha b=0. Ha u és v nem 
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nulla elemei T-nek, akkor az x↦ (vu-1)x leképezés a nullát nullába, u-t pedig v-be viszi. Így az AGL(1,T) csoport 

tényleg 2-tranzitív. 

A szigorú 2-tranzitivitás a 4.12.12. Gyakorlatból következik, mert a 0 stabilizátora szigorúan 1-tranzitív: az u-t a 

v-be egyedül a vu-1 szorozza át. □ 

4.12.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az AGL(n,T) csoport 2-tranzitív a Tn halmazon. Mikor lesz szigorúan 

2-tranzitív? Lehet-e 3-tranzitív, illetve szigorúan 3-tranzitív? 

Megjegyzés 

A most vizsgált AGL(1,T) csoportot 3-tranzitív permutációcsoporttá bővíthetjük a következőképpen. 

Egészítsük ki a T testet egy ∞ nevű elemmel, és tekintsük az 

 

úgynevezett törtlineáris leképezéseket, ahol a,b,c,d∈  T, és ad-bc≠ 0. Ezeket a leképezéseket az 

X=T∪{∞} halmazon értelmezzük úgy, hogy a ∞ szimbólummal a határértékszámításban megszokott 

módon bánunk. Például ha c≠ 0, akkor f(x) határértékét x→∞ esetén úgy számítanánk ki, hogy x-szel 

elosztanánk a számlálót és a nevezőt is. Ekkor b/x és d/x nullához tartana, így az eredmény a/c lenne. A 

T testben ugyan nem létezik általában a határérték fogalma (ez a test például véges is lehet), de azt 

megtehetjük, hogy 

 

értékét c≠ 0 esetén a/c-nek definiáljuk. Hasonlóképpen x=-d/c esetén f(x) értékét ∞-nek célszerű 

definiálni (a számláló x=-d/c-re nem lesz nulla, mert ad≠ bc). 

Az eseteket végiggondolva láthatjuk, hogy egy permutációcsoportot kaptunk (az ad≠ bc feltételre az 

inverz létezéséhez is szükség van). Ezt a csoportot PGL(2,T)-vel jelöljük. Ezt a jelölést majd a 4.14.4. 

Gyakorlatban indokoljuk meg, ahol megmutatjuk, hogy hogyan lehet ezt a csoportot mátrixok 

segítségével származtatni. A ∞ stabilizátora könnyen láthatóan az x↦ ax+b alakú leképezésekből áll 

(vagyis ahol c=0). Mivel ezek csoportjáról már beláttuk, hogy 2-tranzitív, a PGL(2,T) már 3-tranzitív 

(sőt szigorúan 3-tranzitív) a T∪{∞} halmazon. A PGL(2,T) csoport a projektív geometriában és a 

komplex függvénytanban játszik szerepet. 

A most látott bővítési procedúrát azonban nem folytathatjuk vég nélkül. Ennek illusztrálására két olyan 

eredményt mutatunk, amelyek bizonyítása nagyon nehéz, mert felhasználja a véges egyszerű csoportok 

klasszifikációját (osztályozását), amelyről a 14. szakaszban részletesebben is szó lesz. 

Az AGL(1,ℤ p) csoport rendje nyilván p(p-1) (hiszen az x↦ ax+b leképezésben az a-t p-1-féleképpen, a b-t p-

féleképpen választhatjuk). Ez a csoport a {0,1,...,p-1} halmaz permutációiból áll, és így a p-edfokú szimmetrikus 

csoport egy részcsoportjáról van szó, amelyről láttuk, hogy 2-tranzitív. Az AGL(1,ℤ p) rendkívül kicsi 

részcsoport, hiszen az indexe, ami (p-2)!, nagyon nagy a rendjéhez képest. Ezért úgy gondolhatnánk, hogy 

bőségesen lenne hely arra, hogy ehhez a részcsoporthoz még további elemeket hozzávegyünk, abban 

reménykedve, hogy sokszorosan tranzitív csoportot kapunk. De ezt nem lehet megcsinálni! Akárhogy is veszünk 

hozzá akár egyetlen új permutációt is, az összes többi permutáció ki fog generálódni. 

4.12.15. Tétel.  Legyen p>3 prímszám. Ekkor az AGL(1, ℤ p) csoport maximális részcsoportja a p-edfokú 

szimmetrikus csoportnak. 

A permutációcsoportok elmélete a kombinatorikával függ szorosan össze. Rendkívül szimmetrikus véges 

halmazrendszerek (úgynevezett blokkrendszerek) vizsgálatával még 1861-ben öt egyszerű csoportra bukkantak, 

amelyeket felfedezőjükről Mathieu-csoportoknak neveztek el. Jelük M11, M12, M22, M23 és M24. Az index azt fejezi 

ki, hogy ezek az adott elemszámú halmazon ható permutációcsoportok. Az M24 csoport 5-tranzitív, és M23 (ami 

M24-ben egy pont stabilizátora) 4-tranzitív. Ugyanígy 5-tranzitív (sőt szigorúan 5-tranzitív) az M12 is. Nevezetes, 

és szintén a klasszifikációból következő tétel, hogy más sokszorosan tranzitív véges csoport nem létezik! 

4.12.16. Tétel.    Ha az Sn szimmetrikus és az An alternáló csoportoktól eltekintünk, akkor az M24, M23, M12 és M11 

Mathieu-csoportokon kívül minden véges permutációcsoport legfeljebb 3-tranzitív lehet. 
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Megjegyzés 

A klasszifikációból erősebb eredmények is következnek: a véges 2-tranzitív csoportok szerkezetét is 

sikerült megérteni. Ide kapcsolódó eredmény Burnside híres tétele, amely szerint egy ilyen csoport 

vagy egy véges „majdnem” egyszerű csoportból származtatható (ezekről mesélünk kicsit a 14. 

szakaszban), vagy pedig a foka prímhatvány, és a csoport része a 4.1.25. Gyakorlatban leírt affin 

csoportnak (tehát lineáris algebrai eszközökkel vizsgálható). 

Az Olvasó joggal kérdezheti azonban a következőt. Ha ismerünk is egy egyszerű csoportot izomorfia 

erejéig, hogyan tudjuk eldönteni, hogy van-e SX-nek ezzel izomorf, sokszorosan tranzitív részcsoportja? 

Tegyük föl, hogy a G csoport 2-tranzitív részcsoportja SX-nek. Ekkor minden pont stabilizátora 

maximális részcsoport G-ben (ezt a szakasz hátralévő részében be fogjuk bizonyítani), és ha ez a 

maximális M részcsoport adott, akkor a csoport hatása ekvivalens az M szerinti bal mellékosztályokon 

való hatással (lásd 4.12.8. Feladat). Ezért ha a majdnem egyszerű csoportoknak ismerjük a maximális 

részcsoportjait, akkor ebből a 2-tranzitív csoportok is megkaphatók. 

Az 1-tranzitív csoportok pontosan a tranzitívak. A szigorúan 1-tranzitív csoportokat regulárisnak nevezzük. 

4.12.17. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy permutációcsoport pontosan akkor szigorúan 1-tranzitív, ha 

tranzitív, és valamelyik pont stabilizátora egyelemű. Igazoljuk, hogy ilyenkor a csoport elemszáma ugyanannyi, 

mint a foka. 

Mivel a 4.5.37. Gyakorlat szerint tranzitív csoportban a stabilizátorok konjugáltak, ha az egyik stabilizátor 

egyelemű, akkor valamennyi az. 

4.12.18. Definíció.  Legyen G részcsoportja az SX csoportnak. Azt mondjuk, hogy Greguláris, ha tranzitív, és 

minden pont stabilizátora az egyelemű részcsoport. 

4.12.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a Cayley-tételben (4.5.24. Tétel) minden G csoporthoz egy olyan 

vele izomorf részcsoportot rendeltünk SG-ben, amely reguláris. 

Így minden csoport izomorf egy reguláris permutációcsoporttal. Ugyanakkor láttuk, hogy a 2-tranzitivitás már 

igen erős megszorítás a csoport szerkezetére. Most egy olyan fogalmat vezetünk be, amely a tranzitivitás és a 2-

tranzitivitás között helyezkedik el. 

4.12.20. Definíció.  Legyen G az X halmazon ható permutációcsoport. Az X egy ∼ ekvivalenciarelációját 

(partícióját) G-invariáns partíciónak vagy kongruenciának nevezzük, ha tetszőleges x∼ y és g∈  G esetén g*x∼ 

g*y. 

A kongruencia fogalmát (a fentinél általánosabb formában) a 2. szakaszban próbáljuk majd megérteni. Ott azt is 

elmagyarázzuk, mi köze a most bevezetett fogalomnak a számelméletben tanult kongruenciákhoz (8.2.25. 

Állítás). 

Bármi az X és a G, két kongruencia mindig létezik. Az első az, ahol X mindegyik eleme egyedül, egyelemű 

osztályban van, ennek neve 0X. A másik az ellenkező véglet, amikor az egész X halmaz egyetlen osztály, ennek 

jele 1X. Ezt a két partíciót az X halmaz triviális partícióinak (illetve triviális kongruenciáinak) nevezzük. 

Partíciókról többet a 1. szakasz végén olvashatunk. 

4.12.21. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha G hat X-en, akkor a pályák kongruenciát alkotnak, amely pontosan 

akkor lesz 1X, ha ez a hatás tranzitív. 

4.12.22. Gyakorlat.  Legyenek X elemei egy szabályos hatszög csúcsai, és hasson ezeken a D6 diédercsoport a 

szokásos módon. Tekintsük X-nek azt a partícióját, amelynek három kételemű osztálya van: az átellenes 

csúcspárok. Mutassuk meg, hogy ez kongruencia. Van még más nemtriviális kongruencia is? 

4.12.23. Gyakorlat.  Tekintsük a sík mozgásainak hatását a síkon. Mik lesznek a kongruenciák? 

4.12.24. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy véges halmazon ható tranzitív permutációcsoport esetében egy 

kongruencia minden osztálya ugyanannyi elemből áll. 

Most megvizsgáljuk, hogy egy tranzitív permutációcsoportban miként kaphatjuk meg az összes kongruenciát. 

Hasson G tranzitívan az X halmazon, legyen x∈  X egy rögzített pont, és H az x stabilizátora. 
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Ha ∼ egy kongruencia, akkor belátjuk, hogy 

 

egy H-t tartalmazó részcsoportja G-nek. Valóban, ha g∈  H, akkor g*x=x, tehát g∈  K. Tegyük föl, hogy k1,k2∈  

K, ekkor k1*x∼ x és k2*x∼ x. Mivel ∼ kongruencia, innen k1*(k2*x)∼ k1*x, így (k1k2)*x=k1*(k2*x)∼ x (hiszen ∼ 

tranzitív). Tehát K zárt a szorzásra. A k1*x∼ x összefüggésre k1 inverzét alkalmazva adódik, hogy x=k1
-1*(k1*x)∼  

k1
-1*x, azaz K zárt az inverzképzésre is, és így részcsoport. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy H≤ K≤ G. Egy ∼ kongruenciát fogunk készíteni a K részcsoportból. Ha x1,x2∈  X, 

akkor mivel G tranzitív, léteznek (nem feltétlenül egyértelműen) olyan g1,g2 elemek G-ben, melyekre x1=g1*x és 

x2=g2*x. Legyen 

 

Megmutatjuk, hogy ∼ jóldefiniált (vagyis x1∼ x2 csak az x1 és x2 pontoktól függ, nem pedig a g1 és g2 

választásától). Tegyük föl, hogy x1=g1'*x és x2=g2'*x. Ekkor (g1
-1g1')*x=x, így h1=g1

-1g1' és ugyanúgy h2=g2
-1g2' 

elemei H-nak. Nyilván 

 

Mivel H⊆ K, ez akkor van K-ban, ha g1
-1g2∈  K (hiszen h1

-1Kh2=K). Tehát ∼ tényleg jóldefiniált, belátjuk, hogy 

kongruencia. Ha g1*x∼ g2*x, akkor g*(g1*x)∼ g*(g2*x), mert 

 

A H részcsoporthoz nyilván a 0X, a G-hez pedig az 1X kongruencia tartozik. 

4.12.25. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a most kapott megfeleltetés az X kongruenciái és a G csoportnak a H 

stabilizátort tartalmazó részcsoportjai között kölcsönösen egyértelmű. 

Megjegyzés 

Arra biztatjuk az Olvasót, hogy a most vizsgált megfeleltetést a kongruenciák és a részcsoportok között 

vizsgálja meg abban a speciális esetben, amikor a G csoport egy H részcsoportjának bal 

mellékosztályain hat balszorzással. (A 4.12.8. Feladat miatt ez igazából az általános eset.) Az állítás 

bizonyítása ebben az esetben egyszerűbb: egy K≥ H részcsoporthoz tartozó kongruenciánál ugyanis két 

H szerinti mellékosztály akkor lesz relációban, ha ugyanannak a K szerinti bal mellékosztálynak a 

részhalmazai. 

4.12.26. Definíció.  A G csoport primitíven hat az X halmazon, ha tranzitív, és az X halmaznak pontosan két 

kongruenciája van: a triviálisak. 

Megjegyzés 

Ha az X legalább háromelemű, akkor abból, hogy nincs nemtriviális kongruencia, következik, hogy a 

csoport tranzitív (lásd 4.12.44. Gyakorlat). Egy kételemű halmazon azonban csak triviális partíciók 

vannak, és így a fenti definícióban a tranzitivitás feltétele csupán ebben az esetben nem fölösleges. 

Az egyszerű csoport definíciójához hasonlóan itt is két különböző kongruenciáról beszélünk, azaz kizárjuk azt 

az esetet, amikor az X egyelemű. Az előbbi gyakorlat szerint a primitív csoportokat a következőképpen 

jellemezhetjük. 

4.12.27. Következmény.  Egy tranzitív permutációcsoport pontosan akkor primitív, ha valamelyik (vagy ami 

ezzel ekvivalens: mindegyik) pont stabilizátora maximális részcsoport. 

Ha tehát H maximális részcsoportja G-nek, akkor G primitíven hat a H szerinti bal mellékosztályok halmazán. 

Így a primitív permutációcsoportok is elég nagy számban fordulnak elő: ha az M maximális részcsoportja G-

nek, amelynek konjugáltjai csak az egységelemben metszik egymást, akkor a 4.12.7. Gyakorlat miatt G izomorf 

az Sn egy primitív részcsoportjával, ahol n=|G:M|. 
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4.12.28. Állítás.  Minden 2-tranzitív permutációcsoport primitív. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy a G csoport 2-tranzitívan hat az X halmazon. Legyen ∼ egy kongruencia X-en, ami 

nem a 0X. Ez azt jelenti, hogy van olyan x1≠ x2∈  X, melyre x1∼ x2. A 2-tranzitivitás miatt tetszőleges y1≠ y2 

elemekhez létezik olyan g∈  G, melyre g*x1=y1 és g*x2=y2. Mivel a ∼ reláció kongruencia, y1∼ y2. Ezért ∼ az 1X 

partíció. □ 

4.12.29. Állítás.  Egy primitív permutációcsoport minden normálosztója tranzitív, kivéve azokat a 

normálosztókat, amelyek minden eleme identikusan hat (vagyis amelyek részei a hatás magjának). 

Bizonyítás. Legyen G primitív permutációcsoport X-en, N⊲ G, és ∼ az N pályáiból álló partíció. Megmutatjuk, 

hogy ∼ kongruencia. Valóban, tegyük föl, hogy x∼ y. Ez azt jelenti, hogy van olyan n∈  N, melyre n*x=y. De 

akkor 

 

Mivel N normálosztó, gng-1∈  N, ami azt jelenti, hogy g*x∼ g*y. Tehát ∼ kongruencia, és mivel G primitív, ez 

valamelyik triviális kongruencia. Ha N-nek van olyan eleme, ami nem hat identikusan, akkor ∼ nem a 0X 

partíció, tehát akkor az 1X partíció. Ez pedig azt jelenti, hogy N tranzitív. □ 

4.12.30. Tétel.  Az An alternáló csoport n≥ 5 esetén nemkommutatív egyszerű csoport. 

Bizonyítás. Az állítást n szerinti indukcióval bizonyítjuk. Az n=5 kiinduló esetet már elintéztük a 4.8.33. 

Gyakorlatban. 

4.12.31. Gyakorlat.  Vizsgáljuk meg a következő bizonyítást abból a szempontból, hogy a szereplő ötletek 

felhasználhatók-e az n=5 esetben is. 

Tegyük föl, hogy n≥ 6, és hogy An-1 egyszerű csoport. Legyen N egy nemtriviális normálosztó An-ben. Mivel n≥ 

6, az An csoport 2-tranzitív (sőt, n-2≥ 4-tranzitív). Ezért An primitív (4.12.28. Állítás), és így az N normálosztó 

tranzitív (4.12.29. Állítás). 

Jelölje H az 1 pont stabilizátorát An-ben. Ez a {2,3,...,n} halmaz páros permutációiból áll, vagyis egyrészt n-3≥ 3-

tranzitív ezen a halmazon, másrészt izomorf An-1-gyel, amiről feltettük, hogy egyszerű csoport. De N∩ H 

normálosztó H-ban. Ezért két lehetőség van: vagy N∩ H csak az identitásból áll, vagy pedig N∩ H=H, vagyis 

H⊆ N. Ez a második eset azonban nem lehetséges. Ugyanis An primitív, és így H maximális részcsoport 

(4.12.27. Következmény). Mivel N nemtriviális normálosztó, így N≠ G, vagyis H maximalitása miatt N=H, ami 

ellentmond annak, hogy N tranzitív (hiszen H nem tranzitív: az 1 pontot H elemei fixen hagyják). 

Beláttuk tehát, hogy N∩ H egyelemű. Ebből következik, hogy |N|=n. Valóban, tekintsük azt a megfeleltetést, 

amely a g∈  N elemhez a g(1) pontot rendeli. Mivel N tranzitív, {1,2,...,n} minden eleme előáll g(1) alakban. 

Másfelől ha g1,g2∈  N, és g1(1)=g2(1), akkor g1
-1g2∈  H∩ N={1}, vagyis g1=g2. Jelöljük ni-vel azt az egyértelműen 

meghatározott N-beli elemet, melyre ni(1)=i. 

Megjegyzés 

Az N normálosztó reguláris, hiszen az N∩ H éppen az 1 pont N-beli stabilizátora. Ezért a 4.12.17. 

Gyakorlat miatt N elemszáma n. Számunkra azonban fontos lesz a most megadott i↦ ni megfeleltetés. 

A H részcsoport konjugálással hat az N normálosztó egységelemtől különböző elemeinek N-{1} halmazán. 

Megmutatjuk, hogy ennek a halmaznak pontosan a páros permutációit kapjuk meg így. Valóban, ha h∈  H, és 

mondjuk h(i)=j, akkor 

 

Mivel hnih-1∈  N, ezért hnih-1=nj. Tehát H elemei konjugálással ugyanúgy hatnak N elemein, mind ahogy h 

permutálja a nekik megfelelő pontokat. 

Megjegyzés 
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Azt láttuk be, hogy H hatása az {1,2,...,n} halmazon ekvivalens azzal, ahogyan a H konjugálással hat az 

N normálosztón (lásd 4.12.4. Definíció). Érdemes ezt a gondolatmenetet összehasonlítani a 4.9.19. 

Gyakorlat megoldásával. 

Ez ellentmondásra vezet, mert a H elemeivel való konjugálások N-nek automorfizmusai, és így N 

automorfizmusai 3-tranzitívan hatnak az N egységtől különböző elemeinek a halmazán (hiszen |N|=n≥ 6, és a 

teljes alternáló csoportot megkapjuk ezen a legalább ötelemű halmazon). Ilyen sok automorfizmusa azonban 

csak nagyon kevés csoportnak lehet! Hiszen a (g1,g2,g1g2) hármast nem lehet elvinni a (g1,g2,x) hármasba, kivéve 

ha x=g1g2. 

Pontosan a gondolatmenet a következő. Legyen g1∈  N tetszőleges egységtől különböző elem, g2∈  N olyan, ami 

az egységelemtől, g1-től és g1
-1-től különbözik, végül g3∈  N olyan, amely az egységtől, g1-től, g2-től és g1g2-től is 

különböző. Ilyenek léteznek, hiszen |N|=n≥ 6. Mivel g1, g2, g1g2 az N-{1}-nek páronként különböző elemei, a 3-

tranzitivitás miatt van olyan α automorfizmusa N-nek, hogy 

 

Ez lehetetlen, mert α szorzattartó, és így α(g1g2)=α(g1)α(g2)=g1g2. Ezzel a bizonyítást befejeztük. □ 

Még egy fontos permutációcsoport-típussal ismerkedünk meg. 

4.12.32. Definíció.  A G≤ SX csoportot Frobenius-csoportnak nevezzük, ha tranzitív, de nem reguláris, és 

minden g∈  G permutációnak legfeljebb egy fixpontja van. Egy Frobenius-csoport magja az egységelemből, 

továbbá a fixpontmentes elemekből álló részhalmaz. Az X-beli pontok stabilizátorait Frobenius-

komplementumnak hívjuk. 

A sík mozgásai például Frobenius-csoportot alkotnak, mert egy nem identikus forgatásnak egyetlen fixpontja 

van, egy nem identikus eltolásnak meg egy sem. A mag az eltolásokból álló normálosztó, és minden 

komplementum SO(2)-vel izomorf. 

4.12.33. Tétel.  [Frobenius-tétel] Minden véges Frobenius-csoport magja normálosztó. 

Ez nehéz tétel, nem bizonyítjuk. Azt könnyű megmutatni, hogy a mag konjugáltságra zárt, a nehéz állítás az, 

hogy ez részcsoport. 

4.12.34. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha G≤ SX Frobenius-csoport, és H egy x∈  X pont stabilizátora, akkor H 

nemtriviális részcsoport, és g∈  G-H esetén H∩ gHg-1={1}. Megfordítva, tegyük föl, hogy a G véges csoportnak 

H ilyen tulajdonságú részcsoportja. Mutassuk meg, hogy akkor G hatása H bal mellékosztályain Frobenius-

csoportot ad, melynek magja az egységelemen kívül azokból az elemekből áll, melyek H egyetlen 

konjugáltjában sincsenek benne, a komplementumok pedig pontosan H konjugáltjai lesznek. Igazoljuk, hogy a 

mag elemszáma |G:H|, és hogy ha a mag részcsoport, akkor normálosztó, amelynek H tényleg komplementuma. 

4.12.35. Gyakorlat.  Tekintsük az S3, D2n+1, A4, AGL(1,T) csoportokat a szokásos módon 

permutációcsoportoknak. Mutassuk meg, hogy ezek Frobenius-csoportok. Mi lesz a magjuk és mik a 

komplementumok? 

4.12.36. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha egy véges csoportban van olyan prímrendű részcsoport, amelynek 

normalizátora önmaga, akkor ez Frobenius-csoport. Vezessük le ebből, hogy ha p>q prímek, akkor minden pq 

rendű nemkommutatív csoport Frobenius-csoport. 

Gondolkodjunk!   

4.12.37. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy n≥ 5 esetén az Sn csoport egyetlen nemtriviális normálosztója An. (Az 

S3 és az S4 normálosztóit már leírtuk a 4.8.15. Állításban.) 

4.12.38. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy ha a G≤ Sn csoport k-tranzitív, akkor rendje osztható n(n-1)... (n-

k+1)-gyel, és itt oszthatóság helyett akkor és csak akkor áll egyenlőség, ha a hatás szigorúan k-tranzitív. 

4.12.39. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha A≤ Sn Abel-féle és tranzitív, akkor reguláris, és így |A|=n. 

4.12.40. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden prímfokú tranzitív permutációcsoport primitív. 
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4.12.41. Gyakorlat.  Az alábbi permutációcsoportokról (hatásokról) döntsük el, hogy primitívek-e (illetve 

mikor azok): A3, A4, az A4 csoport négyelemű normálosztója, a Dn csoport a szabályos n-szög csúcsain, a kocka 

szimmetriacsoportja a kocka csúcsain, élein és lapjain. 

4.12.42. Feladat.  Mutassuk meg, hogy páratlan rendű csoportban minden 3 indexű részcsoport normálosztó, de 

páros rendűben nem feltétlenül. 

4.12.43. Feladat.  Mikor hat tranzitívan, illetve primitíven egy véges csoport automorfizmus-csoportja a csoport 

egységtől különböző elemeinek a halmazán? 

4.12.44. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy ha G egy legalább háromelemű halmazon hat, és csak triviális 

kongruenciája van, akkor tranzitív. 

4.12.45. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha egy véges G≤ SX csoportban van Abel-féle, tranzitív, minimális 

normálosztó, akkor G primitív. (Az 1<N⊲ Gminimális normálosztó, ha K<N és K⊲ G esetén K={1}.) 

4.12.46. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha p prím, és G tranzitív részcsoportja Sp-nek, mely tartalmaz 

transzpozíciót, akkor G=Sp. 

4.12.47. Feladat.  Milyen n-ekre van Sn-ben Q-val izomorf részcsoport? 

4.12.48. Feladat.  Tegyük föl, hogy a G egyszerű csoportban van k indexű részcsoport (ahol k>1 egész). 

Bizonyítsuk be, hogy G izomorf az Sk egy alkalmas részcsoportjával. Mutassuk meg ebből, hogy az An alternáló 

csoportban minden valódi részcsoport indexe legalább n. Mi a helyzet az Sn esetében? 

4.12.49. Feladat.  Egy véges G csoport Cayley-reprezentációjában G mely elemeinek lesz páratlan permutáció a 

képe? Igazoljuk, hogy ha a 2-Sylow nem egyelemű ciklikus csoport (speciálisan ha G rendje 4k+2 alakú), akkor 

G nem lehet nemkommutatív egyszerű csoport. 

4.12.50. Feladat.  Igazoljuk, hogy nincs 1960, 120, 180 rendű egyszerű csoport. 

4.12.51. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha G primitív permutációcsoport egy kettőnél nagyobb, páros 

elemszámú halmazon, akkor |G| osztható néggyel. 

4.12.52. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha H és K részcsoportok egy G csoportban, akkor a G hatása a H szerinti bal 

mellékosztályokon pontosan akkor ekvivalens a K szerinti bal mellékosztályokon való hatással, ha H és K 

konjugáltak G-ben. 

4.12.53. Gyakorlat.  Mi a szükséges és elégséges feltétele annak, hogy a véges N⋊ψ H szemidirekt szorzat 

Frobenius-csoport legyen, melynek magja N, egyik komplementuma pedig H? 

4.12.54. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy a G véges Frobenius-csoport magja N, egyik komplementuma pedig H. 

Igazoljuk, hogy |H| osztója |N|-1-nek. 

13. Feloldható és nilpotens csoportok 

Ha adott egy G csoport, ami nem egyszerű, akkor vegyünk egy N normálosztót, és tekintsük az N és G/N 

csoportokat. Ha még ezek sem egyszerűek, folytassuk az eljárást N-nel és G/N-nel is. Ha G véges, akkor előbb-

utóbb már csupa egyszerű csoporthoz jutunk. A kapott egyszerű csoportok sokat elárulnak G szerkezetéről. 

4.13.1. Definíció.  Egy G csoport normálláncának nevezzük G részcsoportjainak egy olyan sorozatát, melyre 

 

Az itt szereplő n szám a normállánc hossza. Ha az összes Ni+1/Ni faktorcsoport egyszerű, akkor az ilyen láncot 

Gkompozícióláncának nevezzük, az Ni+1/Ni egyszerű faktorcsoportokat pedig Gkompozíciófaktorainak. 

Minden csoportnak van normállánca (például {1}⊲ G), és ha G véges, akkor biztosan van kompozíciólánca is. 

Például az A4 alternáló csoport esetén a következő kompozícióláncot kaphatjuk: 
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Tudjuk, hogy {id,(12)(34)} nem lesz normálosztó A4-ben (lásd 4.8.16. Gyakorlat), vagyis egy normállánc elemei 

általában nem lesznek a G normálosztói. A fenti lánc kompozíciófaktorai 

 

Természetesen számít a multiplicitás, egy faktorcsoport többször is szerepelhet (ugyanígy, ahogy a 12 szám 

prímtényezős felbontásában is kétszer szerepel a 2 prímszám). 

A kompozíciófaktorok sok információt szolgáltatnak a csoportról, de nem határozzák meg a szerkezetét. Például 

az S3 csoport esetén 

 

kompozíciólánc, a faktorok ℤ 3
+ és ℤ 2

+. Ugyanezek lesznek az S3-mal nem izomorf ℤ 6
+ csoport 

kompozíciófaktorai is, amit az alábbi lánc bizonyít: 

 

A ℤ 6
+ csoportnak van egy másik kompozíciólánca is: 

 

A kompozíciófaktorok most is ℤ 2
+ és ℤ 3

+, csak más sorrendben. Jordan és Hölder nevezetes tétele azt mondja ki, 

hogy ez általában is így van. Bárhogyan is vesszük egy G csoport két kompozícióláncát, a kapott 

kompozíciófaktorok (a multiplicitásokkal együtt) ugyanazok lesznek a két láncban. 

4.13.2. Definíció.  Tegyük föl, hogy a G csoportnak 

 

és 

 

normálláncai. Azt mondjuk, hogy ezek izomorfak, ha (n=m, vagyis a két lánc hossza egyenlő, és) az első lánc, 

illetve a második lánc faktorai, vagyis az 

 

illetve az 

 

csoport-rendszerek között létezik olyan kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, hogy az egymásnak megfelelő 

csoportok izomorfak. 

A fenti csoport-rendszerek elemei között lehetnek egyformák (izomorfak) is. A megfeleltetést úgy kell érteni, 

hogy ha mondjuk az első rendszerben háromszor szerepel a ℤ 3
+ csoport, akkor a másodikban is pontosan 

háromszor kell, hogy szerepeljen. 

4.13.3. Tétel.  [Jordan–Hölder-tétel] Tetszőleges csoport bármely két kompozíciólánca izomorf. 

Bizonyítás. Mivel nem minden csoportnak van kompozíciólánca, a bizonyításban hasznos lesz a következő 

segédállítás. 

4.13.4. Lemma.  Ha egy G csoportnak van kompozíciólánca, akkor minden normálosztójának is van, és a 

normálosztó kompozíciófaktorai az eredeti csoport kompozíciófaktorai közül kerülnek ki. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy 
 

 (4.7) 
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kompozíciólánca, K pedig normálosztója G-nek. Tekintsük a K csoport 

 

normálláncát. Belátjuk, hogy az (Ni+1∩ K)/(Ni∩ K) faktorcsoport tetszőleges 0≤ i<n esetén vagy egyelemű, vagy 

Ni+1/Ni-vel izomorf (és így egyszerű csoport). Ezzel kész is leszünk, mert a láncból az ismétlődéseket elhagyva 

kompozícióláncot kapunk, melynek faktorai a (4.7)-beli lánc faktorai közül valók. 

Alkalmazzuk az első izomorfizmustételt (4.7.25. Következmény) az Ni normálosztóra és a H=Ni+1∩ K 

részcsoportra: 

 

A bal oldalon (Ni+1∩ K)/(Ni+1∩ K∩ Ni) áll. De Ni+1∩ K∩ Ni=Ni∩ K (hiszen tudjuk, hogy Ni⊆ Ni+1). A jobb oldalon 

szereplő HNi viszont normálosztója Ni+1-nek, mert Ni+1-ben H=Ni+1∩ K és Ni is normálosztó. Ezért a fenti 

izomorfia így alakul: 

 

(itt felhasználtuk, hogy a 4.7.24. Tétel szerint a faktorcsoport normálosztói az eredeti csoport magot tartalmazó 

normálosztóinak felelnek meg). De Ni+1/Ni egyszerű csoport, ezért (Ni+1∩ K)/(Ni∩ K) vagy Ni+1/Ni-gyel izomorf, 

vagy az egyelemű csoport, amikor Ni+1∩ K=Ni∩ K, és így a láncból e két normálosztó egyike elhagyható. □ 

A Jordan–Hölder-tételt a kompozíciólánc hossza szerinti indukcióval látjuk be. Ha a G csoportnak van 1 hosszú 

kompozíciólánca, akkor ez {1}⊲ G alakú, és ilyenkor ez az egyetlen kompozíciólánc, tehát a tétel igaz. Most 

tegyük fel, hogy a tétel igaz minden olyan csoportra, amelynek van n-nél rövidebb kompozíciólánca (és akkor a 

tétel állítása szerint minden kompozíciólánca egyforma hosszúságú). Legyenek 

 

és 

 

a G csoport kompozícióláncai. Meg kell mutatnunk, hogy ezek izomorfak. 

Ha a két lánc legfelső szeme egyenlő, azaz ha Nn-1=Mm-1, akkor készen vagyunk. Az indukciós feltevést ugyanis 

alkalmazhatjuk az Nn-1 normálosztóra, amelynek van n-1 hosszú kompozíciólánca, N0⊲...⊲ Nn-1. Mivel M0⊲...⊲ 

Mm-1=Nn-1 egy másik kompozíciólánca Nn-1-nek, az indukciós feltevés szerint n-1=m-1, és ez a két lánc izomorf. 

Ekkor pedig az eredeti két lánc is izomorf, hiszen a kompozíciófaktorok rendszeréhez mindkét esetben a G/Nn-

1=G/Mm-1 csoportot kell hozzávenni. 

Tegyük föl most, hogy Nn-1≠ Mm-1. Mivel G/Nn-1 egyszerű csoport, a G csoportnak nincsen Nn-1-et tartalmazó más 

normálosztója, mint Nn-1 és G. Ugyanígy Mm-1-et tartalmazó normálosztó is csak Mm-1 vagy G lehet. Az Nn-1Mm-1 

normálosztó mind Nn-1-et, mind Mm-1-et tartalmazza, és ha nem G lenne, akkor Nn-1=Nn-1Mm-1=Mm-1 teljesülne, 

amiről most feltettük, hogy nem igaz. Ezért Nn-1Mm-1=Mm-1Nn-1=G. Az első izomorfizmustétel miatt így 

 

és 

 

Legyen K=Mm-1∩ Nn-1. Ez normálosztó G-ben, ezért az előző lemma szerint van kompozíciólánca: 

 

Ehhez a lánchoz vegyük hozzá Nn-1-et. Ekkor az Nn-1 csoport egy kompozícióláncát kapjuk, mert láttuk, hogy Nn-

1/K≅ G/Mm-1, és G/Mm-1 egyszerű csoport. Az Nn-1 csoportnak van n-nél rövidebb kompozíciólánca, ezért az 

indukciós feltevés miatt az N0⊲...⊲ Nn-2⊲ Nn-1 és a K0⊲...⊲ K⊲ Nn-1 láncok izomorfak, speciálisan k=n-2. Most 

vegyük hozzá a K0⊲...⊲ K lánchoz az Mm-1 normálosztót. Ekkor Mm-1 egy kompozícióláncát kapjuk (hiszen Mm-
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1/K≅ G/Nn-1 egyszerű csoport), melynek hossza k+1=n-1. Tehát az Mm-1 csoportnak is van n-nél rövidebb 

kompozíciólánca, így alkalmazható az indukciós feltevés, amely szerint a K0⊲...⊲ K⊲ Mm-1 és az M0⊲...⊲ Mm-1 

láncok izomorfak. De akkor készen vagyunk, mert ezek szerint a két eredeti N0⊲...⊲ Nn és M0⊲...⊲ Mm lánc 

kompozíciófaktorait úgy kaphatjuk meg, hogy a K0⊲...⊲ K lánc faktoraihoz még hozzátesszük a G/Nn-1≅ Mm-1/K 

és a G/Mm-1≅ Nn-1/K faktorokat (csak más sorrendben). Ezzel a Jordan–Hölder-tétel bizonyítását befejeztük. □ 

4.13.5. Definíció.  Egy G csoportot feloldhatónak nevezünk, ha van olyan normállánca, amelynek minden 

faktora Abel-csoport. 

4.13.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy véges csoport akkor és csak akkor feloldható, ha a 

kompozíciófaktorai mind prímrendű ciklikus csoportok (vagyis nincs közöttük nemkommutatív egyszerű 

csoport). Speciálisan egy véges egyszerű csoport akkor és csak akkor feloldható, ha prímrendű ciklikus. 

4.13.7. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az S2, S3, S4 és E(2) csoportok feloldhatók. 

4.13.8. Gyakorlat.  Adjuk meg az S4×ℤ 3
+× ℤ 2

+ csoport egy kompozícióláncát, és kompozíciófaktorait. 

Mutassuk meg, hogy két feloldható csoport direkt szorzata is feloldható. 

Az E(3) csoport már nem feloldható (4.13.28. Feladat). A feloldható csoportok fontos szerephez jutnak az 

egyenletek gyökképleteinek vizsgálatában (és a geometriai szerkesztések elméletében is). Az, hogy pontosan a 

legfeljebb negyedfokú egyenletekre van általános megoldóképlet (6.9.7. Tétel), az alábbi állításnak a 

következménye. 

4.13.9. Tétel.  Az Sn szimmetrikus csoport pontosan akkor feloldható, ha n≤ 4. 

Bizonyítás. A 4.13.7. Gyakorlat miatt csak azt kell igazolni, hogy n≥ 5 esetén Sn nem feloldható. De ilyenkor An 

egyszerű (4.12.30. Tétel), és ezért Sn-nek kompozíciólánca lesz {1}⊲ An⊲ Sn. Tehát Sn-nek kompozíciófaktora a 

nemkommutatív egyszerű An csoport, és így nem feloldható. □ 

Minden A Abel-csoport feloldható, hiszen {0}⊲ A olyan normállánc, amelynek a faktorai Abel-félék. 

4.13.10. Következmény.  Minden véges prímhatványrendű csoport feloldható. 

Bizonyítás. Legyen p prím és P tetszőleges p-csoport. Készítsük el P egy kompozícióláncát. Ebben a faktorok 

rendje osztója |P|-nek, azaz mindegyik ilyen F faktorcsoport egyszerű p-csoport. A 4.11.5. Állítás miatt F 

rendje p. Ez a P kompozícióláncának minden faktorára igaz, tehát P feloldható. □ 

4.13.11. Tétel.  [Burnside „kétprímes” tétele] Ha a G véges csoport rendjének legfeljebb két prímosztója van, 

akkor G feloldható. 

Ez már jóval nehezebb tétel, nem is bizonyítjuk. Még ennél is sokkal-sokkal nehezebb azt megmutatni, hogy 

minden páratlan rendű véges csoport feloldható. 

4.13.12. Tétel.  [Feit–Thompson-tétel] A nemkommutatív véges egyszerű csoportok rendje páros. 

4.13.13. Következmény.  Minden páratlan rendű véges csoport feloldható. 

Bizonyítás. Legyen G páratlan rendű csoport, és F egy kompozíciófaktora. Ekkor F rendje osztója G rendjének, 

azaz páratlan. Így a Feit–Thompson-tétel miatt F csakis kommutatív egyszerű csoport, tehát prímrendű lehet. □ 

Feloldható csoportokra a Sylow-tételek erősebb formában igazak. 

4.13.14. Tétel.  [Hall-tétel] Tegyük föl, hogy az n pozitív egész szám osztója a G véges feloldható csoport 

rendjének. Ha n és |G|/n relatív prímek, akkor G-ben van n-edrendű részcsoport, és az összes n-edrendű 

részcsoport egymás konjugáltja. 

Megfordítva, megmutatható, hogy ha G rendjének minden olyan n osztójára, melyre n és |G|/n relatív prímek, 

van n rendű részcsoport G-ben, akkor G feloldható. A tételben szereplő részcsoportokat, tehát azokat, amelyek 

rendje és indexe relatív prím, Hall-részcsoportoknak nevezzük. A Hall-tétel bizonyításában alapvető szerepet 

játszik az alábbi, önmagában is fontos tétel. 
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4.13.15. Tétel.  [Schur–Zassenhaus-tétel] Tegyük föl, hogy a G véges csoport egy N normálosztójának rendje és 

indexe relatív prím. Ekkor van olyan H részcsoportja G-nek, melyre NH=G és N∩ H={1} (vagyis az N 

normálosztónak van komplementuma G-ben), és ezek a H komplementumok egymás konjugáltjai. 

A Schur–Zassenhaus-tétel viszonylag egyszerűen bebizonyítható abban az esetben, ha N és G/N egyike 

feloldható. De ez a feltétel mindig teljesül! Ugyanis N és G/N rendjei relatív prímek, ezért valamelyikük rendje 

páratlan, és az feloldható a Feit–Thompson-tétel miatt. 

A feloldhatóságnál erősebb a nilpotencia fogalma, a szakasz hátralévő részében erről mesélünk. Elsőként a 

feloldhatóság fogalmát fogalmazzuk át a kommutátor-részcsoport segítségével (4.8.24. Definíció). Legyen 

 

egy normállánca a G csoportnak. A 4.8.23. Állítás szerint az Ni/Ni-1 faktorcsoport akkor és csak akkor Abel-féle, 

ha [Ni,Ni]⊆ Ni-1. 

4.13.16. Feladat.  Képezzük a G csoport kommutátor-részcsoportját, azaz G'-t, ennek a kommutátor-

részcsoportját, azaz G”-t, és így tovább (ezt a Gkommutátorláncának nevezzük). Mutassuk meg, hogy G akkor 

és csak akkor feloldható, ha ez a lánc véges sok lépésben leér az {1} részcsoportig. Igazoljuk azt is, hogy a 

kommutátorlánc minden eleme normálosztó G-ben. 

4.13.17. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy a feloldható csoportok osztálya zárt a részcsoportképzésre és a 

faktorcsoport képzésére. 

4.13.18. Feladat.  Legyen G tetszőleges csoport, mutassuk meg az alábbiakat. 

1. Ha N normálosztó G-ben, melyre N és G/N is feloldható, akkor G is feloldható, azaz a feloldható csoportok 

osztálya zárt a bővítésre. 
2. Ha N és K feloldható normálosztók G-ben, akkor NK is feloldható. 

4.13.19. Definíció.  Egy G csoport centrális láncának a G egy olyan 

 

normálláncát nevezzük, amelyre tetszőleges 1≤ i≤ n esetén [Ni,G]⊆ Ni-1. A G csoport nilpotens, ha van centrális 

lánca. 

Mivel [Ni,Ni]⊆ [Ni,G], a 4.13.16. Feladat miatt minden nilpotens csoport feloldható. A következő állítás 

elmagyarázza, hogy az ilyen láncokat miért hívják centrálisnak. Az egyszerű bizonyítást az Olvasóra hagyjuk. 

4.13.20. Állítás.  A G csoport {1}=N0⊲ N1⊲ ...⊲ Nn-2⊲ Nn-1⊲ Nn=G normállánca akkor és csak akkor centrális 

lánc, ha minden 1≤ i≤ n esetén Ni normálosztó G-ben is, és Ni/Ni-1 része G/Ni-1 centrumának. 

A nilpotencia kétféleképpen is jellemezhető ahhoz hasonlóan, ahogy ezt a feloldhatósággal tettük a 4.13.16. 

Feladatban. 

4.13.21. Definíció.  Képezzük egy tetszőleges G csoportban a 

 

normálosztók sorozatát (vagyis mindig G-vel képzünk kölcsönös kommutátor-részcsoportot). Ennek a 

sorozatnak a neve a G csoport alsó centrális lánca. 

Nem nehéz belátni, hogy a G csoport akkor és csak akkor nilpotens, ha az alsó centrális lánca leér az egyelemű 

részcsoportig. Ebből a jellemzésből a 4.13.17. Feladat megoldásához hasonlóan könnyű megmutatni, hogy a 

nilpotens csoportok osztálya is zárt a részcsoportképzésre és a faktorcsoport képzésére. A 4.13.8. Gyakorlat 

megoldásához hasonlóan azt is beláthatjuk, hogy két (vagy véges sok) nilpotens csoport direkt szorzata is 

nilpotens. 

A 4.13.18. Feladat állításai közül az első nem marad igaz, azaz a nilpotens csoportok osztálya nem zárt a 

bővítésre. Ha ugyanis így lenne, akkor minden feloldható csoport nilpotens lenne, hiszen ezek Abel-

csoportokból kaphatók bővítések véges sorozatával. Ez azonban nincs így, például az S3 szimmetrikus csoport 
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feloldható, de nem nilpotens. A 4.13.18. Feladat másik állítása azonban igaz marad: két nilpotens normálosztó 

szorzata is nilpotens normálosztó. 

A nilpotens csoportok másik jellemzéséhez az egyelemű részcsoportból kiindulva fölfelé haladunk a 

következőképpen. Ha már az N⊲ G megvan, akkor a lánc következő szeme a G/N csoport centrumának teljes 

inverz képe G-ben. A G csoport könnyen láthatóan akkor és csak akkor nilpotens, ha ez az úgynevezett felső 

centrális lánc felér a G csoportig. 

4.13.22. Állítás.  Minden véges p-csoport nilpotens. 

Bizonyítás. A 4.11.2 Tétel szerint nem egyelemű véges p-csoport centruma sem egyelemű, és így a felső 

centrális lánc felér a csoport tetejére. □ 

A 4.11.8. Tételben beláttuk, hogy véges p-csoportban minden maximális részcsoport normálosztó, és ezt 

általánosítottuk a 4.11.22. Gyakorlatban. Itt valójában a nilpotencia egy következményéről van szó. 

4.13.23. Állítás.  Ha H valódi részcsoportja egy G nilpotens csoportnak, akkor van olyan H-t valódi módon 

tartalmazó részcsoportja G-nek, amelyben H normálosztó. 

Másképp fogalmazva: NG(H)>H teljesül minden valódi részcsoportra, ezt normalizátorfeltételnek is nevezik. 

Bizonyítás. Vegyük G-nek egy centrális láncát. Ennek van olyan Ni eleme, amely még része H-nak, de Ni+1 már 

nem. Elég belátni, hogy Ni+1⊆ NG(H), mert akkor NG(H)=H nem lehetséges. Ha g∈  Ni+1 és h∈  H, akkor ghg-1h-

1=[g,h]∈  [Ni+1,G]⊆ Ni, és így ghg-1∈  NiH⊆ H. □ 

4.13.24. Tétel.  Minden G véges csoportra ekvivalens: 

1. G nilpotens. 
2. G-ben teljesül a normalizátorfeltétel. 
3. G-ben minden maximális részcsoport normálosztó. 
4. G a p-Sylow részcsoportjainak a direkt szorzata. 

Bizonyítás. Csak vázlatot írunk. Láttuk, hogy a véges p-csoportok nilpotensek, továbbá, hogy a nilpotens 

csoportok osztálya zárt a véges direkt szorzat képzésére, tehát (4)⇒ (1) teljesül. Azt is megmutattuk, hogy 

minden nilpotens csoportban érvényes a normalizátorfeltétel, és ebből nyilván következik, hogy minden 

maximális részcsoport normálosztó, azaz (1)⇒ (2)⇒ (3) igaz. A (3)⇒ (4) bizonyításához használjuk föl a 

Frattini-elv alkalmazásával megoldott 4.11.37. Feladatot. Ebben beláttuk, hogy ha P egy p-Sylow G-ben, akkor 

minden NG(P)-t tartalmazó K részcsoport normalizátora önmaga. A K-t maximális részcsoportnak választva a (3) 

feltétellel ellentmondásra jutnánk. Ez úgy oldódik föl, hogy NG(P)=G, azaz G-ben minden Sylow-részcsoport 

normálosztó. A 4.11.30. Feladat miatt tehát (4) is teljesül. □ 

Nilpotens csoportra másik fontos példát a következő állításból kapunk, itt már végtelen csoportok is 

szerepelnek. 

4.13.25. Feladat.  Mutassuk meg, hogy tetszőleges T test fölött az unitrianguláris mátrixok UT(n,T) csoportja 

nilpotens, az invertálható felső háromszögmátrixok T(n,T) csoportja pedig feloldható. 

Gondolkodjunk!   

4.13.26. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy Abel-csoportnak akkor és csak akkor van kompozíciólánca, ha 

véges. 

4.13.27. Gyakorlat.  Igazoljuk Burnside tételének felhasználása nélkül, hogy ha egy véges csoport rendje két 

prím szorzata, akkor a csoport feloldható. 

4.13.28. Feladat.  Igazoljuk, hogy az E(3) csoport nem feloldható. 

4.13.29. Feladat.  Igazoljuk Burnside kétprímes tételének felhasználása nélkül, hogy ha p páratlan prím, akkor 

minden 4pα rendű csoport feloldható. Mely p prímek esetén biztos, hogy a csoportban a p-Sylow részcsoport 

normálosztó? 

4.13.30. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy egy véges feloldható csoportban minden minimális normálosztó 

úgynevezett elemi Abel-féle p-csoport, azaz izomorf (ℤ p
+)n-nel valamilyen p prímre és n egészre. 
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4.13.31. Feladat.  Igazoljuk, hogy véges feloldható csoport maximális részcsoportjának indexe prímhatvány, és 

ezért egy feloldható primitív permutációcsoport foka mindig prímhatvány. 

14. Véges egyszerű csoportok 

A csoportelmélet tárgyalásának befejezéseképpen, a teljesség bármiféle igénye nélkül, a véges egyszerű 

csoportok klasszifikációjával kapcsolatos eredményekről mesélünk. Nemkommutatív egyszerű csoportot nem 

könnyű találni. Egy ilyen csoport rendjének Burnside kétprímes tétele miatt legalább három különböző 

prímosztója kell, hogy legyen, és ez a rend a Feit–Thompson-tétel szerint páros szám. A 11. szakasz végén 

megállapítottuk, hogy a legfeljebb 15 rendű csoportokat már ismerjük. Ezek mind feloldhatók, sőt minden 60-

nál kisebb rendű csoport feloldható. Ekkor érjük el az A5 alternáló csoportot, amely a legkisebb elemszámú 

nemkommutatív egyszerű csoport. 

4.14.1. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be az eddig már igazolt tételekre, gyakorlatokra és feladatokra hivatkozva, 

hogy minden 60-nál kisebb rendű csoport feloldható. (Ne használjunk nem bizonyított tételt, például Burnside 

tételét.) 

Az, hogy An egyszerű csoport ha n≥ 5, már Galois számára is ismeretes volt. Beszéltünk már a Mathieu-

csoportokról is (4.12.16. Tétel). Ezeket még a tizenkilencedik században fedezték fel. Segítségükkel hatékony 

kódolási eljárás készíthető (kódokról a 9. fejezetben lesz szó). 

Ugyancsak régről (geometriából és analízisből) ismeretesek az úgynevezett klasszikus egyszerű csoportok, 

melyek több végtelen sorozatot alkotnak. Egy T test fölötti, n× n-es invertálható mátrixok csoportját a szorzásra 

általános lineáris csoportnak neveztük, és GL(n,T)-vel jelöltük. A determinánsképzés homomorfizmusa ennek a 

csoportnak a T test multiplikatív csoportjába. E homomorfizmus magja, vagyis az 1 determinánsú mátrixokból 

álló normálosztó a speciális lineáris csoport, azaz SL(n,T). Így GL(n,T) általában nem egyszerű csoport. 

Találhatunk azonban másképp is normálosztót GL(n,T)-ben. 

4.14.2. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a GL(n,T) csoport Z centruma az E egységmátrix nem nulla 

skalárszorosaiból áll, az SL(n,T) centruma pedig azon λ E mátrixokból (λ∈  T), melyekre λn=1. Határozzuk meg 

GL(n,T)-ben a diagonális mátrixokból álló H részcsoport centralizátorát és normalizátorát. 

A projektív geometriában igen fontos szerepet játszik a GL(n,ℝ) csoport centruma szerinti faktorcsoportja. A 

geometriai háttér ismertetése meghaladná könyvünk kereteit, magukat a csoportokat azonban bevezetjük. 

4.14.3. Definíció.  A GL(n,T) centruma szerinti faktorcsoportját projektív általános lineáris csoportnak 

nevezzük, jele PGL(n,T). Végül PSL(n,T) (vagy Ln(T)) jelöli az SL(n,T) csoportnak a centruma szerinti 

faktorcsoportját, ez a projektív speciális lineáris csoport. 

4.14.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha T test, akkor a T∪{∞} halmazon értelmezett törtlineáris 

leképezések G csoportja (amit a 4.12.14. Gyakorlatban definiáltunk, és PGL(2,T)-vel jelöltünk), izomorf az 

előző 4.14.3. Definícióban szereplő PGL(n,T) csoporttal, amikor n=2 (és így e csoportnak létezik egy szigorúan 

3-tranzitív hatása a T∪{∞} halmazon). 

Ha n=1, akkor csoportjaink mindegyike kommutatív, ezért a továbbiakban feltesszük, hogy n≥ 2. Ha a T test 

véges, és elemszáma q, akkor szokás GL(n,T) helyett GL(n,q)-t írni. (A Galois-elmélet keretében azonban be 

fogjuk látni, hogy izomorfia erejéig minden q prímhatványhoz pontosan egy q elemű test létezik, tehát ez a 

jelölés egyértelmű.) Ugyanilyen értelemben szokás használni az SL(n,q), PGL(n,q), PSL(n,q), AGL(n,q), T(n,q), 

UT(n,q) jelöléseket is. Az alábbi tételt nem bizonyítjuk. 

4.14.5. Tétel.  A PSL(n,T) csoport egyszerű, kivéve PSL(2,2) és PSL(2,3). 

A projektív lineáris csoportok között több korábbról már ismert csoport fordul elő, mint azt a 4.14.4. Gyakorlat, 

és az alábbi állítás is mutatja. 

4.14.6. Állítás.  Az alábbi izomorfizmusok teljesülnek. 

1. PSL(2,2)≅ SL(2,2)=GL(2,2)≅ S3. 
2. PSL(2,3)≅ A4. 
3. PSL(2,4)≅ PSL(2,5)≅ A5. 
4. PSL(2,7)≅ PSL(3,2) (rendjük 168). 
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5. PSL(2,9)≅ A6. 
6. PSL(4,2)≅ A8. 

4.14.7. Feladat.  Legyen q prímhatvány, n≥1 egész, d=(q-1,n) és 

 

Mutassuk meg, hogy |GL(n,q)|=M, továbbá 

 

A korábban megvizsgált, geometriához kapcsolódó csoportokból sok további egyszerű csoport adódik. Például 

már beláttuk, hogy SO(3) egyszerű csoport (4.8.43. Feladat). Meg lehet mutatni, hogy SO(n) szintén egyszerű 

minden páratlann≥ 5 egészre. Ha n≥ 6 páros szám, akkor SO(n) centruma kételemű (ilyenkor a középpontos 

tükrözés mozgás, azaz determinánsa 1), az eszerinti faktor azonban szintén egyszerű csoport. 

Az ortogonális mátrixokból álló csoportot véges test fölött is értelmezhetjük. Ahogy a PSL csoportok esetében a 

GL csoportból kiindulva vettünk egy „kis” indexű részcsoportot, majd ennek egy „kis” normálosztó szerinti 

faktorát, ugyanúgy az ortogonális csoportokból is keletkezik véges egyszerű csoportoknak egy végtelen sorozata 

(a „kis” dimenziók itt sem vezetnek egyszerű csoporthoz). További egyszerű csoportokat kaphatunk az SU(n) 

unitér csoportok véges megfelelőiből, itt a komplex konjugálás szerepét a véges test egy alkalmas másodrendű 

automorfizmusa veszi át. 

A csoportelmélet első igazán mély eredményei a tizenkilencedik és a huszadik század fordulóján keletkeztek 

Burnside és Frobenius munkássága nyomán. Kialakult az úgynevezett reprezentációelmélet, amely lineáris 

algebrai eszközöket használ: a vizsgált csoport elemeit mátrixokkal reprezentáljuk (vagyis egy homomorfizmust 

készítünk az általános lineáris csoportba). Burnside és Frobenius ennek az elméletnek a segítségével 

bizonyította be a 4.13.11. Tételt, illetve a 4.12.33. Tételt. A reprezentációelmélet fontos szerepet játszik a 

kémiában és a részecskefizikában is. Kiindulópontját az 9. szakaszban mutatjuk majd be. 

Burnside már akkoriban azt sejtette, hogy a véges nemkommutatív egyszerű csoportok rendje páros kell, hogy 

legyen, de a kor eszközei elégtelennek bizonyultak a sejtés igazolásához. Az 1950-es években Suzuki megtalálta 

az összes olyan egyszerű csoportot, melyben minden egységtől különböző elem centralizátora Abel-féle. Suzuki 

gondolataiból kiindulva 1963-ban sikerült belátni Burnside sejtését, vagyis a Feit–Thompson-tételt. A több, 

mint 250 oldalas bizonyítás felhasználja a csoportelmélet korábbi eredményeit, például a reprezentációelméletet 

is (lásd [43]). Ezután Thompson egy 600 oldalas cikksorozatban meghatározta azokat az egyszerű csoportokat, 

melyek minden valódi részcsoportja már feloldható, ezért Fields-érmet (matematikai Nobel-díjat) kapott. 

A klasszifikáció az 1980-as évek elején vált teljessé. A véges, nemkommutatív, egyszerű csoportok 17 végtelen 

sorozatba tartoznak (az An, illetve a PSL(n,q) két ilyen sorozat), és ezen kívül van még 26 egyszerű csoport, 

melyek egyik sorozatnak sem tagjai. Ezeket sporadikus („szórványos”) egyszerű csoportoknak nevezzük. A 

végtelen sorozatokat Chevalley foglalta egységes rendszerbe. A sporadikus egyszerű csoportok listája a F.2.2. 

Tételnél található. Ide tartoznak például a már említett Mathieu-csoportok is. 

A legnagyobb sporadikus csoport neve Monster (Szörnyeteg). Rendje 

 

azaz 8.08⋅  1053. Összehasonlításképpen néhány adat: a látható világegyetem nukleonjainak (protonok és 

neutronok) száma 3⋅  1077, térfogata (jelenleg) 1085 köbcentiméter, a Föld tömege 3.5⋅  1051-szerese egy proton 

tömegének (tehát a Monsternek sokkal több eleme van, mint ahány atomból a Föld áll), végül az ősrobbanás (a 

világ kezdete) óta „mindössze” 4.7⋅  1017 másodperc telt el. 

Láthatjuk, hogy egy ekkora csoportot nem triviális megkonstruálni. Semmiféle számítógép nem tárolhatja 

például a szorzástábláját. A klasszifikációnak ez a konstrukció volt az utolsó lépése. Már tudták, hogy a Monster 

elemszáma csak a fenti lehet, azt is, hogy 194 konjugáltosztálya kell, hogy legyen, csak azt nem tudták, hogy 

ilyen csoport létezik-e. Végül 1982-ben Griess egy 196 884-dimenziós vektortéren értelmezett egy olyan nem 

asszociatív szorzást, hogy a kapott struktúra szimmetriái a Monsternek megfelelő csoportot alkotnak. 
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Érdekes észrevenni, hogy a konjugáltosztályok száma milyen kicsi a csoport rendjéhez képest. Az M24 Mathieu-

csoportnak például mindössze 26 konjugáltosztálya van. Ez a csoport alapvető szerepet játszik a Monster, és sok 

más sporadikus egyszerű csoport szerkezetében is. 

Összesen 56 olyan nemkommutatív egyszerű csoport van, melynek rendje egymilliónál kisebb. Ezek közül 39 

izomorf a PSL(2,q) csoporttal alkalmas q prímhatványra. A többi 17 csoport közül három izomorf PSL(3,q)-val 

(ahol q=3,4,5), és egy, A8≅ PSL(4,2). Szerepel még két alternáló csoport (A7, A9), öt sporadikus csoport (az első 

három Mathieu és az első két Janko), a maradék hat csoport pedig további végtelen sorozatoknak elemei, ezeket 

nem definiáljuk (a listát lásd a F.2.1. Tételnél). Megjegyezzük, hogy két nem izomorf 20160 rendű egyszerű 

csoport van. További érdekes információk találhatók a véges egyszerű csoportok atlaszában [40]. 

A klasszifikáció alkalmazásai közül már beszéltünk két olyanról, amely permutációcsoportokkal kapcsolatos (a 

4.12.15. Tétel, illetve a 4.12.16. Tétel). A 2-tranzitív csoportok leírása kapcsán előjöttek a „majdnem” egyszerű 

csoportok is. Miféle csoportok ezek? 

Egy G csoport belső automorfizmusainak Inn(G) csoportja G/Z(G)-vel izomorf (4.8.13. Gyakorlat). Ha G nem 

kommutatív és egyszerű, akkor Z(G) egyelemű, és így Inn(G)≅ G, más szóval G automorfizmus-csoportjában a 

belső automorfizmusok egy G-vel izomorf normálosztót alkotnak (4.8.13. Gyakorlat). De mennyivel lehet ennél 

nagyobb az egész automorfizmus-csoport? 

4.14.8. Tétel.  Ha n>3, és n≠ 6, akkor az An alternáló csoport automorfizmus-csoportja Sn-nel izomorf. 

Ez nem nehéz tétel, és mutatja, hogy az Sn mennyire természetes módon származtatható az An-ből. Ha n≥ 5, 

akkor az Sn szimmetrikus csoportot az An egyszerű csoporthoz tartozó majdnem egyszerű csoportnak nevezzük. 

Általában ha G nemkommutatív egyszerű csoport, akkor az ebből származtatott majdnem egyszerű csoportok 

azok, amelyek részei G automorfizmus-csoportjának, de tartalmazzák a belső automorfizmusok G-vel izomorf 

Inn(G) normálosztóját. 

Ha meg akarjuk érteni a majdnem egyszerű csoportokat (és ezzel a 2-tranzitív permutációcsoportokat), akkor 

tehát le kell írni a véges egyszerű csoportok automorfizmus-csoportjait. Még a klasszifikáció bizonyítása előtt 

Schreier azt sejtette, hogy ez nem lehet sokkal nagyobb, mint az Inn(G) normálosztó, vagyis hogy az 

Aut(G)/Inn(G) faktorcsoport feloldható (e faktorcsoport neve Gkülső automorfizmus-csoportja). Utóbb, már a 

klasszifikáció ismeretében be is bizonyosodott Schreier sejtése, sőt ezeket a külső automorfizmus-csoportokat 

teljesen le is írták. Azt mondhatjuk tehát, hogy a véges egyszerű csoportok bonyolultak, de az automorfizmus-

csoportjaik viszonylag egyszerűek! 

Megemlítjük a klasszifikáció még egy érdekes következményét. Nyilvánvaló, hogy egy csoport pontosan akkor 

kommutatív, ha bármely két elemmel generált részcsoportja az. Ugyanezt feloldható csoportokra csak a 

klasszifikáció felhasználásával sikerült belátni. 

4.14.9. Tétel.  Minden véges egyszerű csoport generálható két elemmel. 

4.14.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg az előző tétel felhasználásával, hogy ha egy G véges csoport bármely két 

elemmel generálható részcsoportja feloldható, akkor G is feloldható. 

Gondolkodjunk!   

4.14.11. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be a véges egyszerű csoportok táblázatainak (2. Függelék) felhasználásával, 

hogy minden 200 elemű csoport feloldható. 

4.14.12. Gyakorlat.  Igazoljuk az alábbi izomorfizmusokat. 

1. PSL(2,2)≅ SL(2,2)=GL(2,2)≅ S3. 
2. PSL(2,3)≅ A4. 

4.14.13. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy csak egy 60 rendű egyszerű csoport van, és ezért PSL(2,4)≅ PSL(2,5)≅ 

A5. 

4.14.14. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a GL(n,p) csoport p-Sylowja UT(n,p). 

4.14.15. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha G egy n elemű csoport, akkor G beágyazható a GL(n,p) csoportba 

tetszőleges p esetén, és ha G egy p-csoport, akkor beágyazható UT(n,p)-be is. 



 Csoportok  

 185  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.14.16. Gyakorlat.  Legyen G nemkommutatív egyszerű csoport. Mutassuk meg, hogy G× G-nek csak négy 

normálosztója van. Igaz marad az állítás a kommutatív esetben is? 

15. Összefoglaló 

A csoportok tanulmányozását konkrét példák vizsgálatával kezdtük. A gyűrűk additív és multiplikatív 

csoportjain kívül megismerkedtünk a sík és a tér egybevágóságaiból és mozgásaiból álló csoportokkal, a 

Dndiédercsoporttal, amely a szabályos n-szög szimmetriacsoportja (4.1.23. Állítás), mátrixok csoportjaival, és 

az SXszimmetrikus csoporttal, amely az X halmaz permutációiból (azaz önmagára való bijekcióiból) áll, és a 

művelet a kompozíció. Ezeket a permutációkat diszjunkt ciklusok szorzataként írtuk föl (4.2.21. Tétel). 

Bevezettük a permutációk előjelének a fogalmát. Ez egy szorzattartó leképezés, amely minden permutációhoz a 

+1 és -1 számok egyikét rendeli úgy, hogy minden csere előjele -1 (4.2.14. Tétel). Megállapítottuk, hogy 

diszjunkt ciklusok szorzatának előjele pontosan akkor páros, ha a szorzatban páros sok páros hosszú ciklus 

szerepel (4.2.24. Következmény). A páros permutációk száma fele az összes permutációkénak, ezek az 

AXalternáló csoportot alkotják. 

Két csoportot akkor neveztünk izomorfnak, ha van közöttük kölcsönösen egyértelmű, művelettartó leképezés 

(4.3.3. Példa). A csoportokat izomorfia erejéig szeretnénk megérteni, osztályozni. Ebben segít többek között az 

elemrend fogalma, ami a komplex egységgyököknél már megismert rend fogalmát általánosítja. Egy g 

csoportelem rendje a különböző hatványainak a száma. Ha ez végtelen, akkor g bármely két egész kitevőjű 

hatványa különböző. Ha egy véges d szám, akkor g hatványai d szerint periodikusan ismétlődnek (4.3.10. 

Gyakorlat). Egy diszjunkt ciklusokra bontott permutáció rendje a benne szereplő ciklusok hosszainak legkisebb 

közös többszöröse (4.3.12. Állítás). 

Egy csoport ciklikus, ha egy elemének hatványaiból áll. Leírtuk a ciklikus csoportok elemeinek rendjeit (4.3.24. 

Állítás) és összes részcsoportjaikat, ezek mind ciklikusak (4.3.27. Állítás). Megmutattuk, hogy minden ciklikus 

csoport izomorf a ℤ + és a ℤ n
+ csoportok valamelyikével (4.3.20. Tétel). Beláttuk, hogy minden véges test 

multiplikatív csoportja ciklikus (4.4.33. Feladat). 

A tárgyalást a részcsoportok vizsgálatával folytattuk. Bevezettük a komplexusszorzás fogalmát, ez alkalmas az 

elemekkel való számolások lerövidítésére, tömör megfogalmazására. Egy H részcsoport szerinti bal oldali 

mellékosztály az aH halmaz, megmutattuk, hogy két ilyen vagy diszjunkt, vagy egyenlő, és ezért ezek a 

halmazok a csoport egy partícióját adják (4.4.10. Állítás). A mellékosztályok száma a H részcsoport indexe. 

Következményként kaptuk Lagrange tételét, amely szerint egy véges csoportban minden részcsoport és minden 

elem rendje osztója a csoport rendjének (4.4.11. Tétel, 4.4.21. Következmény). Megállapítottuk, hogy a 

prímrendű csoportok pontosan azok, amelyeknek nincs nemtriviális részcsoportja (ezek egyben a kommutatív 

egyszerű csoportok), és mind ciklikusak (4.4.23. Tétel). A Lagrange-tétel bizonyításában felhasznált technikai 

segédeszköz az ekvivalenciareláció fogalma volt (4.4.9. Tétel). 

Az SX szimmetrikus csoport részcsoportjait transzformációcsoportoknak, véges X esetén 

permutációcsoportoknak neveztük. Ennek általánosításaként definiáltuk egy G csoport hatását egy X halmazon. 

Az x∈  Xpályája azokból az X-beli pontokból áll, ahová x elvihető G egy elemével, az xstabilizátora pedig azon 

G-beli elemekből álló részcsoport, amelyek az x elemet önmagába viszik. A pálya elemszáma (hossza) pontosan 

a stabilizátor indexe (4.5.8. Tétel, illetve 4.5.15. Tétel). Ez lehetővé teszi alakzatok, például a kocka 

szimmetriáinak megszámolását. A pályák az X halmaz egy partícióját alkotják. 

Osztályoztuk a négyelemű csoportokat is (4.5.18. Tétel), ebből kétféle van, a ciklikuson kívül az úgynevezett 

Klein-csoport, amelynek fölírtuk a szorzástábláját (az úgynevezett Cayley-táblázatot). A Cayley-táblázat sorai 

permutációk, és ebből beláttuk Cayley tételét, miszerint minden véges csoport izomorf egy permutációcsoporttal 

(4.5.24. Tétel). 

Ha X részhalmaza egy csoportnak, akkor az X-et tartalmazó legszűkebb részcsoportot (4.6.3. Definíció) az X 

által generált részcsoportnak neveztük. Ez mindig létezik, mint az X-et tartalmazó részcsoportok metszete 

(4.6.7. Állítás). Elemei az X elemeiből és ezek inverzeiből készített véges sok tényezős szorzatok (4.6.8. Tétel). 

Ha a csoport kommutatív, akkor minden ilyen szorzat egy egész együtthatós „lineáris kombinációvá” 

egyszerűsödik (4.6.1. Állítás). 

Két csoport között a művelettartó leképezéseket homomorfizmusoknak hívjuk. Ezek képe, vagyis értékkészlete 

mindig részcsoport, magja azokból az elemekből áll, amelyek az egységelembe képződnek. A 

homomorfizmusok magjai a normálosztók. Ezek azok a részcsoportok, amelyek szerinti bal és jobb oldali 

mellékosztályok megegyeznek (4.7.11. Tétel). Ezek a mellékosztályok maguk is csoportot alkotnak, amelyben a 
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szorzást reprezentánselemek segítségével végezhetjük el. Ahhoz, hogy ez a definíció helyes legyen, meg kellett 

mutatni, hogy a szorzat nem függ a reprezentánselemek választásától. Így kaptuk a normálosztó szerinti 

faktorcsoportot (4.7.12. Állítás), amely az eredeti csoportnak homomorf képe a természetes homomorfizmusnál. 

A kép minden homomorfizmus esetében izomorf a mag szerinti faktorcsoporttal, ez a homomorfizmustétel 

(4.7.16. Tétel). A faktorcsoportok részcsoportjait és normálosztóit leírtuk az eredeti csoport részcsoportjai és 

normálosztói segítségével (4.7.24. Tétel). Következményként adódott az első és második izomorfizmustétel. 

Hasznos észrevétel, hogy minden kettő indexű részcsoport normálosztó (4.7.19. Állítás). 

Következő célunk az volt, hogy eszközöket találjunk normálosztók keresésére. Már kezdettől fogva láttuk a 

konjugálás fontosságát: a g-vel való konjugálás az x elemet gxg-1-be viszi. Ezek a leképezések a csoportnak 

önmagával való izomorfizmusai, azaz (belső) automorfizmusok, és a csoportnak önmagán való hatását 

definiálják. A pályák a csoport konjugáltosztályai. Egy részcsoport pontosan akkor normálosztó, ha 

konjugáltosztályok egyesítése (4.8.6. Következmény). Az x elem stabilizátora ennél a hatásnál az x-szel 

fölcserélhető elemekből áll, neve az xcentralizátora. Így egy konjugáltosztály elemszáma az elemei 

centralizátorainak indexe (4.8.9. Következmény). Alkalmazásként leírtuk az S4 és A4 csoportok normálosztóit 

(4.8.15. Állítás, 4.8.16. Gyakorlat), és megállapítottuk, hogy A5egyszerű csoport, vagyis csak a két triviális 

normálosztója van (4.8.33. Gyakorlat). Hasonlóképpen egyszerű csoport a gömb mozgásaiból, vagyis az 

egyenesek körüli forgatásokból álló SO(3) csoport is (4.8.43. Feladat). Tetszőleges csoport konjugálással a 

részcsoportjainak a halmazán is hat, a H részcsoport stabilizátora ekkor a Hnormalizátora, ami a legbővebb 

olyan részcsoport, amelyben H normálosztó (4.8.29. Gyakorlat). Így H konjugáltjainak száma a 

normalizátorának az indexe. 

Egy csoport automorfizmusai csoportot alkotnak a kompozícióra, amelyben a belső automorfizmusok 

részcsoportja normálosztó (4.8.13. Gyakorlat). Egy részcsoport karakterisztikus, ha minden automorfizmusra 

zárt. Normálosztó normálosztója általában nem normálosztó az eredeti csoportban, de egy normálosztó 

karakterisztikus részcsoportja már igen (4.8.18. Gyakorlat). 

Speciális normálosztó, sőt karakterisztikus részcsoport a csoport centruma, amely az összes elemmel 

fölcserélhető elemekből áll, másképp fogalmazva az egyelemű konjugáltosztályok egyesítése. Ennek minden 

részcsoportja kommutatív normálosztó (4.8.11. Gyakorlat). Ugyancsak karakterisztikus részcsoport a csoport 

kommutátor-részcsoportja: a legszűkebb olyan normálosztó, amely szerinti faktor kommutatív (4.8.23. Állítás). 

Az egyik legfontosabb mód, ahogy csoportokból újabb csoportot tudunk készíteni, a direkt szorzat, amelynek 

alaphalmaza a csoportok Descartes-szorzata, a műveletet pedig komponensenként végezzük. Azt, hogy egy 

csoportot direkt szorzatra lehet-e bontani, speciális normálosztók létezésének vizsgálatával dönthetjük el. 

Például a két tényezős direkt felbontásoknak olyan A és B normálosztók felelnek meg, ahol AB az egész csoport, 

A∩ B pedig csak az egységelemből áll (4.9.12. Tétel). Ha itt B-ről csak annyit teszünk föl, hogy részcsoport, 

akkor A és B nem határozza meg az egész csoport szerkezetét, mint a direkt szorzat esetében, hanem azt is meg 

kell mondanunk, hogy hogyan hat B konjugálással az A normálosztón. Ebből származik a szemidirekt szorzat 

fogalma (4.9.21. Gyakorlat). A véges Abel-csoportok alaptétele, szerint minden véges Abel-csoport felbontható 

prímhatvány rendű ciklikus csoportok direkt szorzatára, és a felbontásban szereplő tényezők rendjei 

egyértelműen meghatározottak (4.9.15. Tétel). A direkt szorzatban könnyű számolni, például az elemek rendjei 

a komponensek rendjeinek legkisebb közös többszörösei. Így könnyű megállapítani, hogy a direkt szorzat mikor 

ciklikus (4.9.7. Következmény). A ℤ n
× csoport direkt felbontásainak vizsgálata (4.9.9. Következmény) 

számelméleti szempontból is fontos, mert lehetővé teszik annak eldöntését, hogy van-e primitív gyök egy adott 

modulusra nézve. 

A szabad csoport a legáltalánosabb csoport abban az értelemben, hogy minden más csoport ennek homomorf 

képeként kapható (ugyanakkor viszont a 4.10.6. Nielsen–Schreier-tétel szerint egy szabad csoport minden 

részcsoportja szintén szabad). Úgy konstruálhatjuk, hogy veszünk egy X halmazt, a szabad generátorok 

halmazát, és ezekből, valamint inverzeikből egymás mellé írással szavakat képezünk (4.10.2. Tétel). Ezek között 

a szavak között további összefüggéseket, úgynevezett definiáló relációkat is megkövetelhetünk (4.10.13. Tétel). 

Ekkor a szabad csoportnak egy faktorcsoportját kapjuk. Az így megadott csoportokban csak szerencsés esetben 

könnyű számolni, de még ekkor is vigyáznunk kell arra, hogy nincsenek-e a generátorokból készített szavak 

között „rejtett” összefüggések. Általában megoldhatatlan probléma két szóról eldönteni, hogy az adott relációk 

segítségével egymásba alakíthatók-e. 

A konstrukciós módszerek tárgyalása után visszatértünk a csoportok szerkezetének felderítésére. Ha p 

prímszám, akkor a p-hatvány rendű csoportokat p-csoportnak neveztük. Ezek szerkezete lényegesen szebb, mint 

az általános csoportoké. A konjugáltosztályok vizsgálatával kiderült, hogy egy véges, nem egyelemű p-csoport 

centruma sem állhat csak az egységelemből (4.11.2. Tétel). Tetszőleges csoport centruma szerinti faktor csak 
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akkor lehet ciklikus, ha a csoport kommutatív (4.11.4. Gyakorlat). Ebből adódott, hogy prímnégyzet rendű 

csoport mindig kommutatív (4.11.3. Következmény), és izomorfia erejéig csak két ilyen csoport van. Beláttuk 

azt is, hogy egy p-csoportban minden valódi részcsoport normalizátora nagyobb önmagánál (4.11.22. 

Gyakorlat), és minden maximális részcsoport egy prímindexű normálosztó (4.11.8. Tétel). Megkonstruáltuk a 

két nemkommutatív, p3 rendű csoportot is. 

A Lagrange-tételt nem lehet úgy megfordítani, hogy ha d osztja a G csoport rendjét, akkor G-ben van d rendű 

részcsoport. Igaz ez az állítás azonban akkor, ha d prímhatvány. Egy G véges csoport p-Sylow részcsoportjai 

azok a részcsoportok, amelyek rendje p-hatvány, indexe pedig nem osztható p-vel. Sylow tétele azt mondja ki, 

hogy adott p mellett ezek száma kongruens 1-gyel modulo p (tehát van ilyen rendű részcsoport), továbbá hogy a 

p-Sylow részcsoportok egymás konjugáltjai (4.11.18. Tétel). Speciálisan ha egy p prím osztja egy csoport 

rendjét, akkor abban van p rendű elem. 

Mivel egy p-Sylow részcsoport konjugáltjainak száma a normalizátorának az indexe, ez számelméleti 

összefüggéseket ad a p-Sylow részcsoportok számára. Ennek alkalmazásaként sok adott rendű csoportról 

eldönthető, hogy nem lehet egyszerű. Ilyenek például azok a csoportok, amelyek rendje két prím szorzata 

(4.11.20. Következmény). Áttekintettük a legfeljebb 15 elemű csoportok szerkezetét, és kimondtuk, hogy a 

legkisebb nemkommutatív egyszerű csoport az A5. A kis elemszámú csoportokat a Kis elemszámú csoportok 

listában foglaltuk össze. 

Ezután a permutációcsoportok mélyebb vizsgálatát kezdtük meg. Tárgyaltuk a hatás magjának a fogalmát 

(4.12.2. Definíció). Beláttuk, hogy minden tranzitív csoporthatás ekvivalens egy részcsoport szerinti bal 

mellékosztályok halmazán vett hatással (4.12.8. Feladat). Egy hatást k-tranzitívnak hívunk, ha bármely k 

különböző pontot bármely k különböző pontba el tud vinni a csoport egy alkalmas eleme. Az Sn és An 

csoportokon kívül ezek igen ritkák: a véges egyszerű csoportok klasszifikációjából következik, hogy nincs más 

6-tranzitív véges permutációcsoport. Példát adtunk 3-tranzitív csoportra törtlineáris leképezések, illetve a 

kételemű test fölötti affin transzformációk segítségével. 

A 2-tranzitivitásnál gyengébb feltevés, hogy a csoport primitív legyen. Ez azt jelenti, hogy a hatás tranzitív, és 

nincs nemtriviális kongruenciája (4.12.20. Definíció). A primitív csoportok azok a tranzitív csoportok, 

amelyekben minden stabilizátor maximális részcsoport (4.12.27. Következmény). Ezt a fogalmat felhasználtuk 

annak bizonyítására, hogy az An alternáló csoport egyszerű, ha n≥ 5 (4.12.30. Tétel). Röviden szó esett 

Frobenius-csoportokról és Frobenius tételéről is (4.12.33. Tétel). 

A Galois-elméletről szóló fejezetben fontos szerepet kapnak majd a feloldható csoportok, vagyis azok, amelyek 

kommutatív csoportokból bővítések egymásutánjával kaphatók (véges csoportokra ez azzal ekvivalens, hogy 

nem tartalmaznak nemkommutatív egyszerű csoportot egy részcsoport homomorf képeként sem). Technikailag 

ezt a fogalmat a normálláncok vizsgálatával kezeltük. Beláttuk Jordan és Hölder tételét (4.13.3. Tétel), miszerint 

egy véges csoportot bárhogyan is bontunk le egyszerű csoportok bővítéseire, a kapott egyszerű csoportok 

mindig ugyanazok lesznek. Az Sn szimmetrikus csoport akkor és csak akkor feloldható, ha n≤ 4 (4.13.9. Tétel). 

Minden véges Abel-csoport és véges p-csoport feloldható. Ennél nehezebb Burnside tétele, miszerint egy nem 

feloldható véges csoport rendjének legalább három különböző prímosztója van. Még sokkal nehezebb belátni a 

Feit–Thompson-tételt, ami azt állítja, hogy minden páratlan rendű véges csoport feloldható. A feloldható 

csoportok körében érvényesek a Hall-tételek, amelyek a Sylow-tételeket általánosítják (4.13.14. Tétel). 

Bizonyításuk eszköze a 4.13.15. Schur–Zassenhaus-tétel. 

A nilpotencia fogalma a feloldhatóságnál erősebb, azt követeljük meg, hogy a csoportnak legyen centrális lánca 

(4.13.19. Definíció). Egy véges csoport akkor nilpotens, ha a Sylow-részcsoportjainak direkt szorzata (4.13.24. 

Tétel). Szintén nilpotens azoknak a felső háromszögmátrixoknak a csoportja, ahol a főátlóban végig 1 áll (ezek 

az unitrianguláris mátrixok). 

Végezetül meséltünk kicsit a véges egyszerű csoportok klasszifikációjával kapcsolatos eredményekről (melyek 

bizonyítása az emberiség egyik csúcsteljesítménye). Szó esett a projektív speciális lineáris csoportokról, 

amelyek az alternáló csoportok sorozatához hasonlóan szintén véges sok kivétellel egyszerűek (4.14.5. Tétel). 

Ilyen sorozatból összesen 17 darab van, és ezen kívül még van 26 úgynevezett sporadikus egyszerű csoport. 

Megemlítettünk néhány nevezetes problémát, amit csak a klasszifikáció segítségével sikerült megoldani. 

A 8.15. ábrán néhány csoportelméleti fogalom egymáshoz való viszonyát ábrázoltuk, konkrét példákkal 

illusztrálva. 
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5. fejezet - Gyűrűk 

Ti víz lakói, bölcs leányok, 

kik búsan éltek a mélyben, 

most újra vigadjatok. 

Hő vágyatok ím teljesül: 

tisztuljon meg a vértől a gyűrű. [...] 

Ti odalenn oldjátok fel, 

hogy újból a Rajna kincse legyen. 
— Richard Wagner: A Nibelung gyűrűje (Blum Tamás fordítása) 

A gyűrűelmélet az algebrának a csoportelmélettel egyenrangúan fontos ága. A kommutatív gyűrűket olyan 

területeken alkalmazzák, mint a geometria (ahol görbék, felületek viselkedését értik meg az algebrai geometria 

keretében), és a számelmélet (az algebrai számelmélet elsősorban bizonyos komplex számok szerkezetét, és 

ezzel diofantikus egyenletek megoldásait vizsgálja). Wiles híres bizonyítása, amit a Fermat-sejtésre adott, 

gyűrűelméleti eszközöket is használ. A nemkommutatív gyűrűk elméletének fontos alkalmazásai vannak a 

csoportelméletben (a már említett reprezentációelmélet ezeken alapszik). Vizsgálnak nem asszociatív gyűrűket 

is: a Lie-algebrák (A.1.15. Definíció) elmélete a differenciálgeometriához kapcsolódik. A 6. fejezetben végig 

speciális gyűrűkkel: testekkel fogunk foglalkozni, és a 7. fejezetben következő moduluselmélet is a 

gyűrűelmélet részének tekinthető. 

Ebben a fejezetben elsősorban azt mutatjuk be, ami a későbbiek megértéséhez szükséges, vagy a korábbi témák 

befejezésének tekinthető. Ezért az alapfogalmak tárgyalása után szó lesz majd a számelmélet alaptételének 

általános bizonyításáról, illetve a számfogalom lezárásáról. A kommutatív gyűrűk elmélete kapcsán a 

polinomgyűrűk ideáljait vizsgáljuk az 6. szakaszban. A nemkommutatív gyűrűk elméletének alapjait a 

modulusokról szóló fejezet végén vázoljuk (9. szakasz). 

Ennek a fejezetnek az anyaga néhány helyen átfedi azt, ami Freud Róbert és Gyarmati Edit [1] könyvének 

tizenegyedik fejezetében szerepel. Vannak eredmények, amelyek bizonyítása mindkét helyen olvasható, az [1] 

könyvben sokszor nagyon elemien és részletesen. Ez lehetővé tette számunkra, hogy ugyanezeket az állításokat 

hangsúlyozottan algebrai szemlélettel (és néhol a könyvünk korábbi részében megszokottnál kevésbé elemien) 

bizonyítsuk be. Az Olvasónak igen melegen ajánljuk, hogy vesse össze ezeket a bizonyításokat a két könyvben, 

mert így jobban megértheti a mögöttük húzódó algebrai és számelméleti gondolatokat. Ugyancsak ajánlatos a 

közös témakörökhöz tartozó feladatokat is megnézni (és megoldani) az [1] könyvben. 

A csoportelmélethez hasonlóan ebben a fejezetben is fontos példák szerepelnek, amelyek megértéséhez 

hasznosak az elemi lineáris algebrai ismeretek. Ezek az 10. szakasztól kezdve nélkülözhetetlenek, sőt itt 

használjuk a test fölötti algebra és mátrixok minimálpolinomjának a fogalmát is. 

1. Részgyűrű, ideál, direkt szorzat 

A 2. szakaszban már megismerkedtünk a gyűrű fogalmával. Megtanultuk az elemi számolási szabályokat 

(például, hogy bármely elemet nullával szorozva nullát kapunk). Számelméleti jellegű vizsgálatokban 

„szokásos”, azaz nullosztómentes, kommutatív és egységelemes gyűrűket tekintettünk. 

Szó volt részgyűrűkről is, és láttuk, hogy az R gyűrű egy részhalmaza akkor és csak akkor részgyűrű, ha nem 

üres, zárt az összeadásra, az ellentettképzésre és a szorzásra. Így részgyűrűk metszete is mindig részgyűrű. Ez 

azt jelenti, hogy gyűrűk esetén is beszélhetünk a generált részgyűrű fogalmáról. 

5.1.1. Definíció.  Legyen R gyűrű és X⊆ R. Az X által R-ben generált részgyűrű a legszűkebb olyan részgyűrűje 

R-nek, amely X-et tartalmazza. Jele ⟨ X⟩ . 

A generált részgyűrű mindig létezik, mint az X-et tartalmazó részgyűrűk metszete (4.6.7. Állítás). A 

„legszűkebb” azt jelenti, hogy tetszőleges S≤ R részgyűrű esetén 
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A lineáris algebrában és a csoportelméletben a generált rész elemeit le tudtuk írni lineáris kombinációkkal, 

illetve a 4.6.8. Tételben megadott módon. Gyűrűk esetében csak egy speciális esetet tárgyalunk, mert ez 

megmutatja, hogy miért is nagyon természetes dolog a polinom fogalma. Az alábbi állítás megértése előtt 

ismételjük át, hogy hogyan kell egy p∈ℤ [x1,...,xn] polinomba az r1,...,rn gyűrűelemeket behelyettesíteni (lásd a 

2.4.30. és 2.6.9. Gyakorlatokat). Külön is megjegyezzük, hogy a konstans tagot R egységelemével kell 

megszorozni a helyettesítés során. 

5.1.2. Állítás.  Ha R kommutatív gyűrű és r1,..., rn∈  R, akkor 

 

Ha R egységelemes is, akkor az r1,..., rn∈  R és az egységelem által generált részgyűrű a p(r1,...,rn) elemek 

halmaza, ahol p∈ℤ [x1,...,xn]. 

Bizonyítás. Csak az első állítást bizonyítjuk, a második meggondolását az Olvasóra hagyjuk. Jelölje S a jobb 

oldalon álló halmazt. A p(0,..., 0)=0 feltétel azt jelenti, hogy p-nek nincs konstans tagja. Ezért p(r1,..., rn) 

megkapható az r1,...,rn elemekből összeadás, kivonás és szorzás segítségével (voltaképpen ez a polinom 

definíciója), vagyis eleme ⟨ r1,...,rn⟩ -nek. Tehát S⊆ ⟨ r1,...,rn⟩ . 

A másik irányú tartalmazás bizonyításához vegyük észre, hogy S részgyűrű. Valóban, 0∈  S, és ha p és q 

konstans tag nélküli polinomok, akkor p± q és pq is ilyenek. A 2.6.9. Gyakorlat szerint 

 

és 

 

vagyis S tényleg részgyűrű. Az xi polinom miatt ri∈  S minden i-re. Tehát S olyan részgyűrű, amely az r1,...,rn 

elemeket tartalmazza, és ezért tartalmazza a legszűkebb ilyen részgyűrűt is, vagyis ⟨ r1,...,rn⟩ ⊆ S. □ 

A 2. szakaszban a gyűrűhomomorfizmus fogalmát is megismertük. Ha R és S gyűrűk, akkor θ: R→ S 

gyűrűhomomorfizmus, ha r1,r2∈  R esetén 

 

Izomorfizmusnak most is a bijektív homomorfizmusokat nevezzük. 

Gyűrű-izomorfizmust kaptunk például, amikor a komplex számok precíz bevezetésekor (6. szakasz) az (a,0) 

rendezett párhoz hozzárendeltük az a valós számot. Az ℝ[x][y] és ℝ[y][x] gyűrűk is izomorfak. Később 

kevésbé triviális példákat is fogunk látni. 

A fenti definíció szerint θ: R+→ S+ egy csoporthomomorfizmus R és S additív csoportjai között, ami a szorzás 

műveletét is tartja. Ebből következik, hogy mindazokat a fogalmakat és tételeket felhasználhatjuk, amelyek 

csoportok közötti homomorfizmusokról szólnak. Például a nullelem képe a nullelem, ellentett képe ellentett 

lesz. 

5.1.3. Definíció.  Ha θ: R→ S egy gyűrűhomomorfizmus, akkor legyen 

 

a θképe (vagyis a θ függvény értékkészlete). 

A 4.5.23. és 4.7.3. Gyakorlatokhoz hasonlóan látjuk, hogy Im(θ) részgyűrű R-ben, és hogy egy homomorfizmus 

képéről nem mondhatunk többet annál, mint hogy részgyűrű, mert S minden részgyűrűje előáll alkalmas S-be 

vezető homomorfizmus képeként. 

5.1.4. Definíció.  Ha θ: R→ S egy gyűrűhomomorfizmus, akkor legyen 
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a θmagja. Itt 0S az S gyűrű nulleleme. 

Ha például θ:ℤ→ℤ n az a gyűrűhomomorfizmus, amely minden egész számhoz az n-nel való osztási maradékát 

rendeli (1.1.7. Feladat), akkor θ magja az n-nel osztható egészekből álló részhalmaz ℤ -ben. Ha viszont 

θ:ℝ[x]→ℂ  az a homomorfizmus, amely az f polinomhoz az f(i) értéket rendeli (az „i behelyettesítése”), akkor 

ennek magja azokból a polinomokból áll, amelyeknek az i gyöke (vagy másképp fogalmazva, azokból, amelyek 

x2+1-gyel oszthatók, lásd a 4.7.7. Gyakorlat (5) pontját). 

Tudjuk, hogy csoporthomomorfizmus magja normálosztó, de mivel R additív csoportja Abel-csoport, ez 

semmivel sem mond többet annál, mint hogy Ker(θ) részcsoport R+-ban. Ahhoz, hogy a 

gyűrűhomomorfizmusok magjait jellemezhessük, persze a szorzást is figyelembe kell venni. 

Jelölje I a Ker(θ) részcsoportot. Ha a∈  I és r∈  R, akkor θ(a)=0, ezért 

 

Így ar∈  I. Ugyanígy igazolhatjuk, hogy ra∈  I. Ezzel beláttuk az alábbi tétel egyik irányát. 

5.1.5. Tétel.  Az R gyűrű egy I részhalmaza akkor és csak akkor magja egy alkalmas, R-en értelmezett 

gyűrűhomomorfizmusnak, ha részcsoport R-ben az összeadásra nézve, és tetszőleges a∈  I és r∈  R esetén ar, 

ra∈  I. 

A tétel másik irányát csoportokra a faktorcsoport bevezetésével igazoltuk. Ennek megfelelően most a 

faktorgyűrű fogalmát kell bevezetnünk. Ezt, tehát a tétel bizonyításának másik felét is, a következő szakaszban 

mutatjuk be, mert előbb az ideálok elemi tulajdonságaival ismerkedünk meg. 

5.1.6. Definíció.  Egy R gyűrű egy I részhalmazát balideálnak nevezzük, ha az összeadásra nézve részcsoport, 

és minden a∈  I, r∈  R esetén ra∈  I. Hasonlóképpen Ijobbideál, ha részcsoport, és tetszőleges a∈  I, r∈  R esetén 

ar∈  I. Az I (kétoldali) ideál, ha bal- és jobbideál is egyúttal. Azt, hogy I ideál R-ben, I⊲ R jelöli. 

5.1.7. Feladat.  Adjunk példát olyan balideálra (alkalmas gyűrűben), amely nem jobbideál. 

Az előző tétel szerint tehát a gyűrűhomomorfizmusok magjai az ideálok. Nyilván minden balideál és minden 

jobbideál részgyűrű is egyben. Az ideálokra (balideálokra, jobbideálokra) is használjuk a részcsoportoknál 

megszokott jelzőket, tehát {0} és R az R gyűrű triviális ideáljai, és Ivalódi ideál, ha I≠ R. 

5.1.8. Definíció.  Tegyük föl, hogy X részhalmaza az R gyűrűnek. Az R legszűkebb, X-et tartalmazó ideálját az 

X által generált ideálnak nevezzük. Hasonlóképpen beszélhetünk az X által generált balideálról és jobbideálról 

is. 

Ez a definíció azért értelmes, mert R ideáljainak a metszete is ideál R-ben, és így az X által generált ideál létezik, 

mint az X-et tartalmazó ideálok metszete. A korábbiak során már több ízben adtunk képletet a generált 

részstruktúra elemeire. Ezt ideálokra csak egy speciális esetben végezzük el (az általánosabb képletekre nézve 

lásd az 5.1.15. és az 5.1.16. Gyakorlatokat). 

5.1.9. Állítás.  Legyen R egységelemes gyűrű, és s1,...,sn∈  R. Ekkor az s1,...,sn által generált balideál elemei az 

r1s1+...+rnsn alakú kifejezések, ahol ri∈  R. 

Bizonyítás. Ez a képlet emlékeztet a 4.6.1. Állításban szereplő kifejezésre, és a bizonyítás is hasonló. Meg kell 

mutatni, hogy a fenti elemek balideált alkotnak, mely az s1,...,sn elemeket tartalmazza, és megfordítva, hogy a 

fenti elemek benne vannak minden olyan balideálban, amely az s1,...,sn elemeket tartalmazza. A részletek 

kidolgozását az Olvasóra bízzuk. □ 

Ha az R gyűrű kommutatív, akkor a balideálok, a jobbideálok és az ideálok ugyanazok lesznek. Ezért ha R 

egységelemes is, akkor az előző állítás a generált ideálokat írja le. Vezessünk be jelölést a most kapott generált 

ideálokra! 

5.1.10. Definíció.  Ha R kommutatív, egységelemes gyűrű, és s1,...,sn∈  R, akkor 
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jelöli az s1,...,sn elemek által generált ideált. Speciálisan (s)-et, vagyis az s elem összes többszöröseinek a 

halmazát az s által generált főideálnak nevezzük. Egy ideál tehát akkor főideál, ha egy elemmel generálható. 

5.1.11. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ  gyűrűben (18,30)=(6). 

A ℤ  gyűrűben az n többszöröseinek halmazára az (n) helyett korábban az nℤ  jelölést alkalmaztuk. Általában ha 

R gyűrű és s∈  R, akkor legyen 

 

Egységelemes R esetén tehát Rs az s által generált balideál, sR pedig az s által generált jobbideál. Ha még R 

ezenfelül kommutatív is, akkor Rs=sR=(s). 

Mindez felveti, hogy egy gyűrűben értelmezünk-e komplexusszorzást (hiszen az Rs így is értelmezhető lenne). 

A válasz az, hogy igen, de úgy, hogy a komplexusszorzat lehetőleg részcsoport is legyen. Ezért ha A és B 

részhalmazai egy R gyűrűnek, akkor az AB-be nemcsak az ab alakú szorzatokat szokás bevenni (ahol a∈  A és 

b∈  B), hanem ezek véges összegeit is. Az Rs alakú szorzatoknál ez nem számít, mert a tagok összevonhatók, 

vagyis a fenti jelöléseket továbbra is használhatjuk. 

5.1.12. Definíció.  Legyen R gyűrű és A, B az R-nek részhalmazai. Ekkor az A és Bkomplexusösszegét az R 

additív csoportjában értjük, tehát 

 

az A és Bkomplexusszorzata pedig 

 

Ha A és B egyike zárt az ellentettképzésre (például egyoldali ideál, vagy részgyűrű), akkor tehát az AB 

komplexusszorzat részcsoport. 

5.1.13. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R gyűrű, és I, J ideálok R-ben, akkor az I+J komplexusösszeg és az 

IJ komplexusszorzat is ideál. Bizonyítsuk be, hogy a komplexusszorzás asszociatív, és a komplexusösszeadásra 

nézve disztributív. 

5.1.14. Gyakorlat.  Legyen R kommutatív, egységelemes gyűrű. Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges 

s1,...,sn,t1,...,tm∈  R esetén (s1,...,sn)(t1,...,tm) az nm darab sitj elem által generált ideál, ahol 1≤ i≤ n és 1≤ j≤ m. 

Az alábbi gyakorlat megoldásában a gyűrűelem egész többszörösének fogalmát használjuk, amelyet a 2.2.19. 

Definícióban, illetve az azt követő megjegyzésekben értelmeztünk. 

5.1.15. Gyakorlat.  Legyen R tetszőleges gyűrű, és s1,...,sn∈  R. Mutassuk meg, hogy az X={s1,...,sn} által 

generált balideál elemei az 

 

alakú kifejezések, ahol mi∈  ℤ  és ri∈  R. Hogyan változik ez a képlet végtelen X esetén? 

5.1.16. Gyakorlat.  Legyen R egységelemes gyűrű és X⊆ R. Bizonyítsuk be, hogy az X által generált (kétoldali) 

ideál elemei az rxs alakú elemekből képzett véges összegek, ahol r,s∈  R és x∈  X (ugyanazon x-hez az 

összegben több ilyen tag is szerepelhet). Hogyan változik ez a képlet, ha R-ről nem tesszük föl, hogy 

egységelemes? 

A szakasz hátralévő részében gyűrűk direkt szorzatával ismerkedünk meg. 

5.1.17. Definíció.  Legyenek R1,..., Rn gyűrűk, és tekintsük az additív csoportjaik R direkt szorzatát. Definiáljuk 

ezen a szorzást komponensenként: 

 

Az R gyűrűt az R1,..., Rndirekt szorzatának nevezzük, és R1×...× Rn-nel jelöljük. 
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Az előző definícióban tehát (r1,...,rn) már nem az r1,...,rn elemek által generált ideált jelöli (hanem az R1×...× Rn 

Descartes-szorzat egy elemét). Nagyon könnyű ellenőrizni, hogy a direkt szorzat gyűrű lesz, ezt az Olvasóra 

hagyjuk. Természetesen végtelen sok gyűrű direkt szorzata is definiálható a fentihez hasonló módon. Ahogy 

csoportok esetén a direkt szorzatot normálosztókkal jellemezhettük, most az ideálokon a sor. 

Megjegyzés 

Az R× S direkt szorzat esetében igen fontosak azok a π1 és π2 homomorfizmusok, melyekre π1(r,s)=r 

illetve π2(r,s)=s. Ezeket, ugyanúgy, mint a csoportoknál, projekcióknak hívjuk. A belső jellemzés ezek 

magjai segítségével történik, nem meglepő hát, hogy csoportoknál normálosztókat, gyűrűknél ideálokat 

kapunk. 

5.1.18. Állítás.  Legyen Ri
* az R=R1×...× Rn direkt szorzat azon elemeinek a halmaza, melyek i-edik 

komponense tetszőleges eleme Ri-nek, a többi komponensben pedig a megfelelő gyűrű nulleleme áll. Ekkor Ri
* 

az Ri-vel izomorf ideálja az R direkt szorzatnak, és az Ri
* ideálokra teljesül, hogy 

1. összegük az egész R gyűrű; 
2. bárhogy is veszünk n-1 darabot közülük, ezek összegének és a kimaradónak a metszete csak a nullelemből 

áll. 

Megfordítva, az ilyen ideálok direkt szorzatra való felbontást adnak. 

Bizonyítás. A 4.9.14. Gyakorlatban (illetve a 9. szakasz korábbi részeiben) már beláttuk ezt az állítást 

csoportokra, speciálisan az R additív csoportjára is. Ezért most csak a szorzással kapcsolatos állításokat kell 

meggondolni. 

Az Ri
* ideál, hiszen részcsoport, és elemei 

 

alakúak. Ha egy ilyet egy másik elemmel megszorzunk, akkor az i-ediktől különböző komponensekben nyilván 

továbbra is nulla lesz. Az is világos, hogy az az Ri
*→ Ri leképezés, amely a fenti elemhez r-et rendel, 

szorzattartó is, tehát gyűrű-izomorfizmus. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy az R gyűrűben adottak a fenti tulajdonságú Ri ideálok. Ekkor a csoportoknál 

tanultak miatt az R+ csoport izomorf az Ri
+ csoportok direkt szorzatával, mégpedig úgy, hogy R minden eleme 

egyértelműen fölírható r=r1+...+rn alakban, ahol ri∈  Ri minden i-re, és a keresett izomorfizmusnál 

 

Azt kell ellenőrizni, hogy ez a megfeleltetés szorzattartó is. 

Megjegyzés 

Csoportokra ezt az biztosítja, hogy ha N és K normálosztók metszete csak az egységelem, akkor N 

minden eleme fölcserélhető K minden elemével (4.8.25. Gyakorlat). Most az ezzel analóg állítást 

igazoljuk. 

5.1.19. Lemma.  Legyenek I és J ideálok az R gyűrűben, melyek metszete csak a nullelemből áll. Ha a∈  I és b∈  

J, akkor ab=0. 

Bizonyítás. Az ab eleme I-nek, hiszen a∈  I és b∈  R. Ugyanígy ab eleme J-nek is, hiszen b∈  J és a∈  R. Ezért 

ab∈  I∩ J={0}, tehát ab=0. □ 

A tétel bizonyítására visszatérve tegyük föl, hogy 

 

A művelettartáshoz azt kell belátni, hogy rs=r1s1+... +rnsn. Tudjuk, hogy i≠ j esetén Ri∩ Rj={0} (sőt egy ennél 

erősebb feltételünk van). Ezért a lemma miatt risj=0 ha i≠ j. Így a fenti két egyenletet összeszorozva pont az 

állítás adódik. □ 
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Gondolkodjunk!   

5.1.20. Gyakorlat.  Adjunk példát olyan θ:R→ S nem azonosan nulla gyűrűhomomorfizmusra két 

egységelemes gyűrű között, amely az egységelemet nem az egységelembe viszi. Lehet-e θ szürjektív? Van-e 

olyan példa, ahol S nullosztómentes? 

5.1.21. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy két test közötti gyűrű-izomorfizmus mindig „testizomorfizmus” is, 

vagyis az (ellentett és) inverz képzését is tartja. 

5.1.22. Gyakorlat.  Mikor lesz két gyűrű direkt szorzata nullosztómentes? 

5.1.23. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha m és n relatív prím pozitív egészek, akkor ℤ nm izomorf ℤ n×ℤ m-mel (az 

additív csoportjaikra ezt beláttuk a 4.9.8. Következményben). 

5.1.24. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ  és ℤ n gyűrűkben minden részcsoport részgyűrű, sőt ideál. 

5.1.25. Gyakorlat.  Adjunk példát egy-egy olyan részgyűrűre a ℚ[x], illetve a ℤ [x] polinomgyűrűkben, amely 

nem ideál, de tartalmaz minden n-re n-edfokú polinomot. 

5.1.26. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha p∈ℤ [x] nem konstans polinom, akkor a p és az 1 által generált 

részgyűrű izomorf ℤ [x]-szel. 

5.1.27. Gyakorlat.  Legyen R tetszőleges gyűrű. Igazoljuk, hogy az R+×ℤ + csoport az 

(r,n)(s,m)=(rs+mr+ns,nm) szorzásra nézve egységelemes gyűrű, melyben az (r,0) alakú elemek R-rel izomorf 

részgyűrűt alkotnak. Ezért minden gyűrű beágyazható egységelemes gyűrűbe. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlat megoldása rutinmunka, az azonban távolról sem az, hogy rájöjjünk: hogyan lehet 

ezt a konstrukciót felfedezni? Képzeljük el, hogy már sikerült az R gyűrűt egy S egységelemes gyűrűbe 

beágyazni. Ha e az egységelem, akkor tekintsük az R és az e által generált részgyűrűt. Ennek elemei 

könnyen láthatóan r+ne alakúak lesznek, ahol r∈  R és n∈ℤ . Valóban, ez a halmaz tartalmazza R-et (az 

r+0⋅  e alakú elemek formájában), és az egységelemet is (a 0+1⋅  e elem formájában). Továbbá zárt a 

műveletekre, például a szorzás esetében 

 

Ezek után kézenfekvő az r+ne helyett az (r,n) párt venni, és például a szorzást a fenti számolás alapján 

definiálni. Az egész procedúra a komplex számok precíz bevezetéséhez hasonlít (6. szakasz). Hasonló 

bővítési konstrukciót láthatunk majd az 7. szakaszban, amikor a törtek fogalmát vezetjük be általános 

kommutatív gyűrűben, és így a nullosztómentes kommutatív gyűrűket testbe ágyazzuk, vagy a 4. 

szakaszban, amikor egy testet egy polinom gyökével fogunk bővíteni, és egy nagyobb testet kapunk. 

5.1.28. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha van egységelem, akkor az összeadás kommutativitása következik a többi 

gyűrűaxiómából. 

5.1.29. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha egy gyűrűben csak egyetlen bal oldali egységelem van, akkor ez 

kétoldali egységelem. 

5.1.30. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha egy egységelemes gyűrű egy elemének csak egy balinverze van, akkor az 

jobbinverz is. 

5.1.31. Feladat.  Igazoljuk, hogy az R× S gyűrű pontosan akkor egységelemes, ha R és S is az, és ilyenkor 

minden ideálja I× J alakú, ahol I⊲ R és J⊲ S. 

5.1.32. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha egy egységelemes gyűrűben 1-ab invertálható, akkor 1-ba is. 

Megjegyzés 

Hogyan lehet rájönni, hogy az előző feladatban mi a keresett inverz? Tegyük félre a józan észt, és 

fejtsük sorba a végtelen mértani sor összegképlete szerint 1-ba reciprokát: 



 Gyűrűk  

 194  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Ennek semmi értelme nincs, mert gyűrűben végtelen összegről, konvergenciáról nem beszélhetünk. De 

ha észrevesszük, hogy (ba)3=bababa=b(ab)2a, és hasonlóan (ba)n=b(ab)n-1a, akkor a fenti összegben az 

első tagot külön véve, és a maradékból balról b-t, jobbról a-t kiemelve 

 

adódik. A zárójelben 1-ab reciprokának hasonlóan végtelen sorba fejtett formája van. Ezért kézenfekvő 

arra gondolni, hogy ha 1-ab reciproka r, akkor 1-ba reciproka 1+bra. Ha ezt megsejtettük, akkor a 

formális ellenőrzés már gyerekjáték. 

A fenti gondolatmenet nem annyira vad, mint amilyennek látszik. Például a fizikában gyakran 

előfordul, hogy hasonlóan logikus, de formálisan értelmetlen számolások eredményre vezetnek. Így 

alakult ki az analízis is, például az integrálás végtelen sok végtelenül kicsi mennyiség összegezésével, 

Newton és Leibniz munkássága nyomán. Csak sokkal később, Cauchy idejében fektették ezeket a 

számolásokat precíz alapokra. A mai fizikában is vannak olyan hasonlóan értelmetlennek látszó, 

nélkülözhetetlen számolások, melyek a kísérletekkel egyező eredményekre vezetnek de amelyek 

matematikai köntösét még nem találták meg. 

A precíz matematikai háttér utólagos megalkotására azonban komoly szükség van. A fenti típusú 

számolásokban ugyanis sok a hibalehetőség. Amikor zseniális emberek alkalmazzák ezeket, az 

intuíciójukra támaszkodva (mint Euler), akkor helyes eredmények szoktak kijönni. Ha azonban 

megvannak a pontos szabályok, akkor már bármelyikünk képes azokat jól alkalmazni. A fenti intuitív 

számolást is precízzé lehetne tenni a formális hatványsorok gyűrűjének bevezetésével. 

2. Faktorgyűrű 

Ebben a szakaszban nemcsak a faktorgyűrű fogalmával ismerkedünk meg, hanem meglátjuk azt is, hogy egyes 

faktorgyűrűkben (például a polinomgyűrű faktoraiban) hogyan lehet jól számolni. Ez lehetővé teszi majd fontos 

testek konstrukcióját. Elsőként bebizonyítjuk az 5.1.5. Tétel hiányzó másik felét, azaz hogy minden ideál egy 

alkalmas gyűrűhomomorfizmus magja. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy I ideál az R gyűrűben. Meg kell konstruálnunk egy S gyűrűt és egy θ: R→ S 

homomorfizmust, amelyre Ker(θ)=I. A munka nehezét már elvégeztük a 4.7.11. Tétel bizonyításában, ahol 

elkészíthetjük az S=R+/I faktorcsoportot, és hozzá a θ: R→ S természetes homomorfizmust, melyről tudjuk, 

hogy magja I. Azt kell elérnünk, hogy S gyűrűvé váljon egy alkalmas szorzás bevezetésével úgy, hogy θ a 

szorzást is tartsa. 

Az S elemei az I szerinti mellékosztályok, vagyis az r+I alakú halmazok, ahol r∈  R, és θ(r)=r+I. Tudjuk, hogy 

 

Ha sikerül a tervünk, akkor az r1+I és az r2+I szorzatát csakis az 

 

képlettel definiálhatjuk. Valóban, a bal oldalon θ(r1)θ(r2), a jobb oldalon pedig θ(r1r2) áll, ha tehát azt akarjuk, 

hogy θ szorzattartó legyen, akkor ezeknek meg kell egyezniük. A kérdés az, hogy definiálhatjuk-e így az S-beli 

szorzást, és hogy gyűrűt kapunk-e. 

Ahhoz, hogy ez a szorzás jóldefiniált, azt kell belátni (a faktorcsoportnál látott bizonyításhoz hasonlóan), hogy 

 

Az első feltétel azt jelenti, hogy r1-r1'∈  I, a második pedig, hogy r2-r2'∈  I. De akkor 
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hiszen r2-r2'∈  I és r1∈  R miatt r1(r2-r2')∈  I, és hasonlóan (r1-r1')r2'∈  I. A szorzás S-en tehát jóldefiniált. Az, hogy 

S gyűrű, vagyis hogy az asszociativitás és a disztributivitás öröklődik R-ről S-re, könnyen látható, ahhoz 

hasonlóan, ahogy például csoportoknál a faktorcsoport asszociativitását beláttuk a 4.7.13. Gyakorlatban. Ezzel a 

tétel bizonyítását befejeztük. □ 

5.2.1. Definíció.  Ha R gyűrű és I ideál R-ben, akkor az előző tétel bizonyításában elkészített S gyűrűt az R 

gyűrű I szerinti faktorgyűrűjének nevezzük, és R/I-vel jelöljük. 

Később hasznos lesz, ha rövidítést vezetünk be arra, hogy egy gyűrű két eleme ugyanazon mellékosztályban van 

az I ideál szerint. A számelméletben azt mondtuk, hogy a≡ b (n), ha n∣ a-b, vagyis ha a-b eleme az (n) 

főideálnak. 

5.2.2. Definíció.  Ha R gyűrű és I ideál R-ben, akkor r,s∈  R esetén rkongruenss-sel modulo I, ha r-s∈  I (azaz ha 

r+I=s+I). Jelölés: r≡ s (I). 

5.2.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a most definiált „kongruenciáknak” megvannak a számelméletből ismert 

tulajdonságai, vagyis 

 

esetén 

 

(azaz a kongruenciák összeadhatók és összeszorozhatók). 

5.2.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R kommutatív, illetve egységelemes, akkor minden faktorgyűrűje is 

ilyen. Mi lesz a faktorgyűrűben a nullelem és az egységelem? 

5.2.5. Tétel.  [Homomorfizmustétel] Ha R és S gyűrűk és θ:R→ S homomorfizmus, akkor Im(θ)≅ R/Ker(θ). 

Bizonyítás. A csoportoknál tanult homomorfizmustétel (4.7.16. Tétel) szerint R/Ker(θ) és Im(θ) izomorfak mint 

csoportok, és ennél az izomorfizmusnál r+Ker(θ) a θ(r)-nek felel meg. A faktorgyűrű szorzásának 

definíciójából világos, hogy ez a megfeleltetés a szorzást is tartja. □ 

Faktorgyűrűre talán a legfontosabb példa az, amikor az egész számok ℤ  gyűrűjét faktorizáljuk az (n)=nℤ  

főideál szerint (amelynek elemei az n-nel osztható egész számok). A 4.7.17. Gyakorlatban láttuk, hogy a kapott 

faktorcsoport izomorf ℤ n
+-szal. Valójában azonban ez gyűrű-izomorfizmus is, vagyis ℤ /(n)≅ℤ n. Ennek oka, 

hogy az a homomorfizmus, amely minden egész számhoz az n-nel való osztási maradékát rendeli, 

gyűrűhomomorfizmus is (1.1.7. Feladat), és a fenti homomorfizmustételt erre alkalmazhatjuk. 

Megjegyzés 

A ℤ /nℤ  faktorgyűrű elemeit a számelméletben modulo n maradékosztályoknak nevezzük. Ezért a 

faktorgyűrűt általában is néha maradékosztálygyűrűnek, elemeit mellékosztály helyett 

maradékosztálynak hívják. Most már láthatjuk, hogy a „modulo n számolás” fogalmát miért a ℤ n gyűrű 

segítségével, és miért nem maradékosztályokkal vezettük be: a maradékosztályok közötti művelet 

nehezebb fogalom, mint a számok közötti modulo n művelet, hiszen a műveletek jóldefiniáltságát is 

ellenőrizni kell. 

A homomorfizmustételből egy másik fontos izomorfizmus is adódik. Tekintsük az „i behelyettesítése” nevű 

leképezést, ez ℝ[x]-ből ℂ -be képez és a θ(f)=f(i) képlet definiálja. A 4.7.7. Gyakorlat (5) pontjában 

megmutattuk, hogy ez tartja az összeadást, és magja az x2+1 polinom összes ℝ[x]-beli többszöröseiből áll, 

vagyis az (x2+1) főideál. A θ leképezés a szorzást is tartja, és ezért a homomorfizmustétel a következő állítást 

adja: 

5.2.6. Állítás.  ℝ[x]/(x2+1)≅ ℂ . 

5.2.7. Gyakorlat.  Az előző állításban megadott ℝ[x]/(x2+1)≅ ℂ  izomorfizmusnál mi az x+1, x2, x3+3x+7, 

bx+a polinomok maradékosztályainak a képe ℂ -ben? 

5.2.8. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy 
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Megjegyzés 

A homomorfizmustétel akkor hasznos, amikor az a gyűrű, amivel a faktorgyűrű izomorf lesz, már 

„ismert”, vagyis „van hová vezetni” a homomorfizmust, amire alkalmazzuk. Az ℝ[x]/(x2+1)≅ ℂ  

bizonyítása tehát azért volt egyszerű, mert a komplex számokat már korábban megkonstruáltuk. Ezt az 

izomorfizmust azonban úgy is felfoghatjuk, hogy ha valaki még nem ismerné a komplex számokat, 

akkor ennek a faktorgyűrűnek a segítségével megtalálhatja őket. Ez a módszer tehát alkalmas lesz 

fontos testek konstruálására. Az alábbiakban az ehhez szükséges kiinduló lépéseket tesszük meg. 

A faktorgyűrűben való számolás egy lehetséges útja a csoportokhoz hasonlóan az, ha alkalmas 

reprezentánsrendszert választunk (minden mellékosztályból egy elemet). A ℤ n gyűrű is így származtatható, 

hiszen {0, 1, 2, ..., n-1} egy reprezentánsrendszer az (n) főideál szerinti mellékosztályokban. A módszert 

érdemes megvizsgálni a polinomok példáján. Legyen T test és f∈  T[x] egy nem nulla polinom, melynek foka d. 

Jelölje (f) az f által generált főideált, vagyis az f-fel osztható polinomok halmazát. A T[x]/(f) faktorgyűrű elemei 

tehát a g+(f) alakú mellékosztályok, és természetesen 

 

(ahol g, g1,g2∈  T[x]). 

Ahogy egész számoknál az n-nel való osztási maradékok alkottak „jó” reprezentánsrendszert, most érdemes 

tekinteni az f-fel való lehetséges osztási maradékok halmazát. Ezek a legfeljebb d-1 fokú polinomok (ahol d az f 

foka) és a nullapolinom, vagyis a 

 

alakú polinomok, ahol ri∈  T. Megmutatjuk, hogy ezek tényleg reprezentánsrendszert alkotnak, azaz a fenti 

kifejezésekből minden (f) szerinti mellékosztályban pontosan egy található. Valóban, ha g∈  T[x], akkor g-t f-fel 

maradékosan elosztva g=fq+t adódik, ahol t(x) már a fenti halmazban van, és nyilván g-t∈  (f), vagyis t benne 

van az f mellékosztályában. Ugyanakkor egyik mellékosztályban sem lehet két reprezentáns (lényegében a 

maradékos osztás egyértelműsége miatt): ha t1 és t2 is ugyanabban a mellékosztályban lenne, akkor f∣ t1-t2, ami 

lehetetlen a fokszámok miatt, kivéve ha t1-t2 a nullapolinom. 

A fenti reprezentánselemeket nagyon könnyű összeadni, hiszen két ilyen elem összege 

 

szintén egy reprezentánselem. A szorzás bonyolultabb, hiszen ha két reprezentánselemet összeszorzunk, akkor 

általában egy d-1-nél magasabb fokú polinomot kapunk, és így még f-fel maradékosan osztani kell, hogy a 

szorzat reprezentánsát megkapjuk. 

Illusztrációként végezzük el a számolást a ℝ[x]/(x2+1) faktorgyűrűben. Ekkor a reprezentánselemek az a+bx 

alakú polinomok lesznek. Tudjuk, hogy x2≡ -1 (x2+1), ezért 

 

Tehát (a+bx)(c+dx) reprezentánsa (ac-bd)+(ad+bc)x, és így az a+bx↔ a+bi megfeleltetés kölcsönösen 

egyértelmű és művelettartó az ℝ[x]/(x2+1) és ℂ  között (hiszen a komplex számok összeadását és szorzását 

pontosan ugyanezzel a képlettel adtuk meg). Ezzel tehát újabb bizonyítást nyertünk az 5.2.6. Állításra, de 

immáron a komplex számok létezésének felhasználása nélkül! 

Megjegyzés 

A komplex számok ℝ[x]/(x2+1) alakban történő bevezetésével még nem vagyunk készen. Ebben a 

faktorgyűrűben „meg kell találnunk” a valós számokat (annak analógiájára, ahogy a komplex számok 

párokkal történő bevezetésekor az (r,0) párt azonosítottuk az r valós számmal), és definiálnunk kell az i 

számot is. Mindezt a 4. szakaszban végezzük majd el. 
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Most „elemi” bizonyítást adunk arra, hogy az ℝ[x]/(x2+1) faktorgyűrű test. Fontos tudni azonban, hogy később 

olyan apparátust építünk ki, amelynek segítségével az ℝ[x] összes ideálját át tudjuk majd tekinteni. Az alábbi 

állítás következik az 5.5.10. Tételből is. 

5.2.9. Állítás.  Ha T test, és f∈  T[x] egy T fölött irreducibilis polinom, akkor T[x]/(f) test. 

Bizonyítás. Azt kell megmutatni, hogy minden nem nulla g+(f) mellékosztálynak van inverze. A T[x]/(f) gyűrű 

nulleleme a 0+(f)=(f) mellékosztály, és így a „g+(f) nem nulla” feltétel azt jelenti, hogy g∉  (f), azaz hogy f nem 

osztója a g polinomnak. Mivel f irreducibilis, a g és f relatív prímek, a legnagyobb közös osztójuk az 1. A 3.2.7. 

Tétel miatt így léteznek olyan p, q∈  T[x] polinomok, hogy 1=fp+gq. Ezért 1+(f)=fp+gq+(f). De fp∈  (f), azaz 

fp+(f)=(f). Így 

 

a faktorgyűrűbeli szorzás definíciója miatt. Mivel 1+(f) a T[x]/(f) egységeleme, ez azt jelenti, hogy q+(f) 

inverze g+(f)-nek. □ 

5.2.10. Gyakorlat.  Írjuk föl az L=ℤ 2[x]/(x2+x+1) faktorgyűrű műveleti tábláit, és igazoljuk, hogy testet 

kaptunk. Keressünk benne ℤ 2-vel izomorf {O,E} résztestet (ahol E az egységelem, O a nullelem), és adjuk meg 

L-ben az Ex2+Ex+E polinom gyökeit. 

A csoportelméletben tanult izomorfizmustételek lényegében szó szerint átvihetők gyűrűkre is. A bizonyítás 

teljesen ugyanaz, csak azt kell észrevenni, hogy valamennyi szereplő leképezés most a szorzást is tartja. Ezért a 

tételeket csak kimondjuk, és a bizonyítás átgondolását az Olvasóra hagyjuk. 

5.2.11. Tétel.  Tegyük föl, hogy θ:R→ S szürjektív gyűrűhomomorfizmus, melynek magja I. Ekkor a következő 

állítások teljesülnek. 

1. Ha T tetszőleges részgyűrűje R-nek, akkor θ(T) részgyűrűje S-nek, melynek teljes inverz képe R-ben a 

T+I=I+T részgyűrű. 
2. Az S részgyűrűi kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak az R gyűrű azon részgyűrűivel, amelyek I-t 

tartalmazzák. Egy U≤ S részgyűrűhöz a T=θ-1(U) teljes inverz kép tartozik. 

Legyenek T és U ebben az értelemben egymásnak megfelelő részgyűrűk. Az U akkor és csak akkor ideál S-ben, 

ha T ideál R-ben. Ebben az esetben az R/T és az S/U faktorgyűrűk izomorfak. 

5.2.12. Következmény.  [Első izomorfizmustétel] Tegyük föl, hogy I ideál az R gyűrűben, és S részgyűrű R-

ben. Ekkor S+I részgyűrű R-ben, S∩ I ideál S-ben, és 

 

5.2.13. Következmény.  [Második izomorfizmustétel] Tegyük föl, hogy I és J ideálok az R gyűrűben, és I⊆ J. 

Ekkor 

 

Az állításba beleértjük, hogy I⊲ J és (J/I)⊲ (R/I), vagyis hogy a fölírt faktorgyűrűk értelmesek. 

Gondolkodjunk!   

5.2.14. Gyakorlat.  Készítsük el az alábbi faktorgyűrűk műveleti tábláit, majd osztályozzuk őket izomorfia 

szerint. (Ha n egész szám, akkor nR az R gyűrű {nr : r∈  R} részgyűrűjét jelöli.) 

1. ℤ 4/{0}. 
2. ℤ 8/{0,4}. 
3. ℤ 16/{0,4,8,12}. 
4. 2ℤ /(8). 
5. 2ℤ 16/(8). 
6. ℤ /(4). 
7. 4ℤ /(16). 
8. ℤ [x]/(4,x). 
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5.2.15. Gyakorlat.  A ℚ[x]/(x2+x+1)-ben mi az x+(x2+x+1) inverze? 

5.2.16. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha m≥ 1 egész, akkor ℤ [x]/(m)≅ℤ m[x]. 

5.2.17. Feladat.  Határozzuk meg ℝ[x,y]/(x2,xy,y2) ideáljait. 

5.2.18. Feladat.  Igazak-e az alábbi gyűrű-izomorfizmusok? 

1. ℝ[x]/(x2+2)≅ℂ . 
2. ℝ[x]/(x2-1)≅ℂ . 
3. ℝ[x]/(x2-1)≅ℝ×ℝ. 

4.  (itt  a Gauss-egészek gyűrűje). 

5. . 
6. ℂ [x,y]/(x)≅ℂ [y]. 

5.2.19. Feladat.  Lehet-e egy nullosztómentes, de nem egységelemes gyűrű faktorgyűrűje egységelemes? Lehet-

e egy nullosztómentes gyűrű faktora nem nullosztómentes? És fordítva? 

3. Egyszerű gyűrűk 

Egy csoport akkor egyszerű, ha csak triviális homomorfizmusai vannak. Gyűrűk esetében ugyanez az elnevezés, 

ezt az ideálok nyelvén fogalmazzuk meg. 

5.3.1. Definíció.  Az R gyűrűt egyszerű gyűrűnek nevezzük, ha pontosan két ideálja van: a triviálisak (vagyis {0} 

és maga R). 

A „pontosan két ideál” kifejezés arra szolgál, hogy a nullgyűrűt kizárjuk az egyszerű gyűrűk közül. Egyszerű 

gyűrűre két fontos példát ismerünk meg. 

5.3.2. Állítás.  Minden ferdetest egyszerű gyűrű, sőt minden egyoldali ideálja is triviális. 

Bizonyítás. Legyen F ferdetest és J jobbideálja F-nek, amely nem csak a nullából áll. Ha 0≠ a∈  J, akkor 1=aa-

1∈  J, hiszen J jobbideál. Tehát tetszőleges r∈  R esetén r=1r∈  J. Ezért J=R. Hasonlóképpen a balideálok is 

triviálisak. □ 

5.3.3. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha T test, akkor a Tn× n teljes mátrixgyűrű egyszerű gyűrű. 

Megjegyzés 

A teljes mátrixgyűrű egyoldali ideáljait is leírhatjuk egy úgynevezett Galois-kapcsolat segítségével 

(lásd a 8.7.10. és a 8.7.12. Feladatokat). Az általánosabb gyűrűk fölötti teljes mátrixgyűrű kétoldali 

ideáljait az 5.3.18. Feladat adja meg. 

Az előző állításnak a megfordítása is lényegében igaz: egy balideálmentes egységelemes gyűrű mindig ferdetest. 

Ennek bizonyítása előtt egy könnyebb, de hasonló tételt igazolunk. Emlékeztetjük az Olvasót, hogy ha egy R 

gyűrűben az r elem nem bal oldali nullosztó, akkor szabad vele balról egyszerűsíteni, azaz ra=rb-ből a=b 

következik (lásd 2.2.28. Gyakorlat). 

5.3.4. Lemma.  Legyen R nullosztómentes gyűrű, és e∈  R, melyre er=r teljesül alkalmas r≠ 0 esetén. Ekkor e 

egységeleme R-nek. 

A lemma állítását érdemes összevetni a 2.4.29. Feladat megoldásával. 

Bizonyítás. Szorozzuk meg az er=r egyenletet balról egy tetszőleges t∈  R elemmel. Ekkor ter=tr adódik, és 

jobbról r-rel egyszerűsítve kapjuk, hogy te=t (azaz e jobb oldali egységelem). Speciálisan re=r. Most szorozzuk 

meg ezt az egyenletet jobbról t-vel. Ekkor ret=rt, ahonnan r-rel egyszerűsítve et=t. Mivel r≠ 0, az e sem lehet 

nulla, azaz (kétoldali) egységelem. □ 

Megjegyzés 
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Az előző bizonyítás utolsó mondata azért szükséges, mert a nullgyűrűt nem tekintjük egységelemes 

gyűrűnek. 

Tudjuk, hogy minden ferdetest nullosztómentes (2.2.29. Tétel). A megfordítás nem igaz: az egész számok 

gyűrűje nullosztómentes, de nem test. A ℤ m gyűrűk esetében azonban a nullosztómentességből következett, 

hogy testről van szó (akkor ez a helyzet, ha m prímszám). Ennek az állításnak a 2.2.32. Feladat megoldásában 

egy olyan bizonyítását adtuk, amely általánosítható. 

5.3.5. Tétel.  Minden véges, nem egyelemű, nullosztómentes gyűrű ferdetest. 

Megjegyezzük, hogy Wedderburn tétele (6.7.13. Tétel) szerint minden véges ferdetest test (azaz kommutatív). 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy R véges, nullosztómentes gyűrű. Soroljuk föl R elemeit: R={r1,...,rn}, és legyen 0≠ 

r∈  R. Ha i≠ j, akkor rir≠ rjr, hiszen r nem jobb oldali nullosztó. Tehát az rir elemek páronként különbözőek, és 

így R végessége miatt kiadják R összes elemét. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy r≠ 0 esetén az xr=s egyenlet 

tetszőleges s∈  R esetén x-re megoldható R-ben. Ugyanezt a gondolatmenetet balról végezve azt kapjuk, hogy az 

rx=s egyenlet is mindig megoldható. 

Mivel R legalább kételemű, van benne egy nem nulla r elem. Az xr=r egyenlet megoldható, és így az előző 

lemma szerint R egységelemes gyűrű; az egységelemet a továbbiakban 1 jelöli. Az xr=1 egyenlet 

megoldhatóságából kapjuk, hogy minden r≠ 0 elemnek van balinverze, és ugyanígy jobbinverze is. A 2.2.10. 

Feladat szerint ezek egyenlők, és így r invertálható. □ 

5.3.6. Definíció.   Legyen X részhalmaza az R gyűrűnek. Az Xbal oldali annullátorán azoknak az r∈  R 

elemeknek a halmazát értjük, amelyekre rX={0} (vagyis rx=0 minden x∈  X-re). Ennek jele ℓ(X). 

Hasonlóképpen az Xjobb oldali annullátorán azoknak az s∈  R elemeknek a halmazát értjük, amelyekre Xs={0}, 

jele r(X). 

5.3.7. Lemma.  Egy R gyűrű minden X részhalmazának bal annullátora balideál, és ha X maga is balideál, akkor 

ℓ(X) kétoldali ideál. 

Bizonyítás. Az nyilvánvaló, hogy ℓ(X) zárt az összeadásra és a kivonásra. Ha a∈ ℓ(X) és r∈  R, akkor x∈  X esetén 

 

Ezért ℓ(X) tényleg balideál. Ha X maga is balideál, akkor rx∈  X, és ezért 

 

vagyis ℓ(X) kétoldali ideál. □ 

5.3.8. Tétel.  Legyen R gyűrű, amelynek csak a két triviális balideálja van. Ekkor R vagy ferdetest, vagy olyan 

prímelemű gyűrű, amelyben bármely két elem szorzata nulla. 

Az olyan gyűrűket, amelyben bármely két elem szorzata nulla, zérógyűrűknek nevezzük. Ezt ne tévesszük össze 

a nullgyűrűvel (amelynek csak egyetlen eleme van, a nulla, és amely persze szintén zérógyűrű). 

Bizonyítás. Tegyük föl először, hogy R nem nullosztómentes. Ekkor van olyan nullától különböző r, s∈  R, hogy 

rs=0. Persze r∈ ℓ(s), tehát ℓ(s) nem csak a nullából áll. De balideál, tehát a feltevés miatt csak az egész R lehet. 

Ezért Rs=0, vagyis s∈  r(R). Mivel R balideálja önmagának, a lemma szerint r(R) kétoldali ideál, ami nem nulla, 

hiszen s eleme. Ezért r(R) csak R lehet, de akkor R bármely két elemének a szorzata nulla, vagyis R zérógyűrű. 

Ilyenkor R+ minden részcsoportja nyilván ideál, vagyis ennek a csoportnak csak a két triviális részcsoportja 

lehet. A 4.4.23. Tétel miatt R rendje prímszám. Ezzel tehát elintéztük azt az esetet, amikor R nem 

nullosztómentes. 

A másik eset az, amikor R nullosztómentes. Legyen 0≠ r∈  R. Ekkor Rr nem nulla (hiszen például r2 nem nulla 

eleme a nullosztómentesség miatt). De ez nyilván balideál, tehát Rr=R. Ezért er=r alkalmas e∈  R elemre. Az 

5.3.4. Lemma szerint R-nek e (kétoldali) egységeleme. Az Rr=R összefüggés miatt van olyan s, hogy sr=e, 

vagyis minden nem nulla r elemnek van s balinverze. Az s nyilván szintén nem nulla, ezért van egy t balinverze. 

Ekkor r=er=(ts)r=t(sr)=te=t, vagyis r=t, és így rs=ts=e, azaz s jobbinverze is r-nek (vö. 2.2.39. Feladat). 

Tehát R ferdetest. □ 
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5.3.9. Következmény.  Egy kommutatív, egységelemes gyűrű, akkor és csak akkor egyszerű gyűrű, ha test. 

Az ℝ[x]/(x2+1) példája azt mutatja, hogy testeket faktorgyűrűként is származtathatunk. Le szeretnénk írni 

azokat az ideálokat, amelyek erre alkalmasak. Ezért a maximális részcsoport 4.11.6. Definíciójának mintájára 

bevezetjük a maximális ideál fogalmát. 

5.3.10. Definíció.  Egy R gyűrű egy I valódi (azaz R-től különböző) ideálját maximális ideálnak nevezzük, ha 

nincs R-nek I-t tartalmazó, valódi ideálja (az I-n kívül). 

5.3.11. Állítás.  Ha R gyűrű, akkor az I ideálja akkor és csak akkor maximális, ha R/I egyszerű gyűrű. 

Bizonyítás. Az állítás következik az 5.2.11. Tételből, hiszen abban beláttuk, hogy az I-t tartalmazó ideálok 

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak az R/I faktorgyűrű összes ideáljaival. □ 

5.3.12. Következmény.  Ha R kommutatív, egységelemes gyűrű, akkor az I ideálja akkor és csak akkor 

maximális, ha R/I test. 

Bizonyítás. Az R/I is kommutatív, egységelemes gyűrű, így az 5.3.9. Következmény miatt pontosan akkor 

egyszerű gyűrű, ha test. □ 

Emiatt a következmény miatt fontos lenne tudni, hogy például az ℝ[x] gyűrűnek mik a maximális ideáljai. Az 5. 

szakaszban meg fogjuk mutatni, hogy ezek pontosan azok, amelyek egy ℝ fölött irreducibilis polinom összes 

többszöröseiből állnak. Ez magyarázza, hogy ℝ[x]/(x2+1) miért test. 

A következő tétel azt mutatja, hogy a maximális ideálok minden egységelemes gyűrűben „elég sokan vannak”. 

A bizonyítás érdekessége, hogy egy nemtriviális halmazelméleti állítást használ. Az ehhez szükséges 

fogalmakat a következő szakaszban tárgyaljuk, és a tételt is ott bizonyítjuk be. 

5.3.13. Tétel.  [Krull tétele] Ha R egységelemes gyűrű, akkor minden valódi ideálja része egy maximális 

ideálnak. 

Gondolkodjunk!   

5.3.14. Gyakorlat.  Számítsuk ki a ℤ 24 gyűrűben a 18 elem annullátorát. Általánosítsuk a kapott állítást! 

5.3.15. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha r bal oldali nullosztó, és sr nem nulla, akkor sr is bal oldali 

nullosztó. Igaz-e, hogy ha r, s bal oldali nullosztók, és r+s≠ 0, akkor r+s is bal oldali nullosztó? 

5.3.16. Gyakorlat.  Mely m>0 egészekre igaz, hogy a ℤ m gyűrűben a nullosztók a nullával együtt ideált 

alkotnak? 

5.3.17. Gyakorlat.  Legyen M az a kétszer kettes mátrix, amelynek mindegyik eleme 1. Számítsuk ki az ℝ2× 2 

gyűrűben az M jobb és bal annullátorát. 

5.3.18. Feladat.  Legyen R egységelemes gyűrű. Mutassuk meg, hogy az Rn× n teljes mátrixgyűrű ideáljai 

pontosan az In× n részgyűrűk, ahol I ideálja R-nek. 

5.3.19. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy T test fölötti n× n-es felső háromszög-mátrixok R gyűrűjében ideált 

alkotnak azok a mátrixok, amelyeknek a főátlójában végig nulla áll, és a szerinte vett faktor a Tn direkt 

hatvánnyal izomorf. 

4. Láncfeltételek 

Ebben a szakaszban halmazelméleti ízű fogalmakat vizsgálunk: a gyűrűk ideáljaira vonatkozó maximum- és 

minimumfeltételt. A maximumfeltétel a kommutatív, a minimumfeltétel a nemkommutatív gyűrűk elméletében 

játszik fontos szerepet. A következő szakaszban, ahol a számelmélet alaptételével foglalkozunk, szintén előjön 

majd a maximumfeltétel. A tárgyalt fogalmak lehetővé teszik Krull tételének bizonyítását is. Ez a szakasz a 

többinél fogalmilag kicsit nehezebb, a könyv első olvasásakor átugorható. 

A 4.6.4. Definícióban tanultunk halmazrendszer minimális és maximális elemeiről. Egy ℋ halmazrendszer 

maximális eleme egy olyan H∈ℋ halmaz, amelyet a ℋ egyetlen más halmaza sem tartalmaz. Az előző 
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szakaszban definiált „maximális ideál” fogalma ennek speciális esete: olyan ideál, amely egy R gyűrű valódi 

ideáljainak halmazában maximális (vagyis ℋ speciálisan az Rösszes valódi ideáljaiból áll). 

Megjegyzés 

Fontos, hogy a „maximális ideál” és a „ℋ-ban maximális ideál” fogalmát ne keverjük össze. Figyeljünk 

oda a fogalmazásra: ha a ℋ meg van adva, akkor az abban maximális ideálokról, ha nincs megadva 

ilyen halmazrendszer, akkor a valódi ideálok között maximális ideálokról van szó. 

5.4.1. Definíció.  Azt mondjuk, hogy az R gyűrű ideáljaira érvényes a maximumfeltétel, ha R ideáljainak minden 

nem üres halmazában van maximális elem. Ugyanígy, az R gyűrű ideáljaira érvényes a minimumfeltétel, ha R 

ideáljainak minden nem üres halmazából kiválasztható minimális elem. 

Például az egész számok gyűrűjének ideáljaira nem érvényes a minimumfeltétel, mert a 

 

ideálok között nincs minimális. Ebben a gyűrűben érvényes a maximumfeltétel (lásd az 5.5.9. Következmény 

bizonyítását a következő szakaszban). Szintén érvényes a maximumfeltétel a T[x1,...,xn] polinomgyűrűben, ha T 

test (ez Hilbert bázistétele, lásd 5.6.11. Tétel). A ℚ[x1,x2,...] végtelen sok határozatlanú polinomgyűrűben 

viszont a maximumfeltétel sem igaz, mert az 

 

ideálok halmazában nincs maximális, azaz mindegyik itt szereplő ideálnál van nagyobb ugyanebben a 

halmazban. Ennek igazolásához a következő gyakorlatot kell megoldani. 

5.4.2. Gyakorlat.  Tekintsük a ℚ[x1,x2,...] polinomgyűrűt (ennek elemei az összes olyan polinomok, amelyek 

határozatlanai az x1,x2,... közül kerülnek ki). Igazoljuk, hogy ebben n≥ 1 esetén xn+1∉  (x1,...,xn), és így nem 

teljesül ideálokra a maximumfeltétel. 

5.4.3. Tétel.  Tetszőleges R gyűrű esetében az alábbi négy feltétel ekvivalens. 

1. R ideáljaira érvényes a maximumfeltétel. 
2. Az R ideáljainak nem létezik végtelen, szigorúan növő lánca: 

 

3. Ha vesszük R ideáljainak egy végtelen növő láncát: 

 

akkor van olyan n, hogy In=In+1=In+2=... (a lánc stabilizálódik). 
4. R minden ideálja generálható véges sok elemmel. 

Bizonyítás. (1)⇒ (4): legyen I ideálja R-nek, és jelölje ℋ az R összes olyan végesen generált ideáljainak a 

halmazát, amelyek részei I-nek. Az (1) miatt a ℋ halmazban van egy M maximális elem. Tegyük föl, hogy M≠ I, 

vagyis van olyan a∈  I, amelyre a∉  M. Az M végesen generált, mondjuk az r1,...,rn elemek által. Ekkor az 

r1,...,rn,a elemek által generált J ideál is eleme ℋ-nak, hiszen végesen generált ideálja R-nek, és része I-nek (mert 

minden generátoreleme I-beli). A J ideál valódi módon tartalmazza M-et, hiszen a∈  J de a∉  M. Ez ellentmond 

M maximalitásának. Az ellentmondás azt mutatja, hogy M=I, vagyis I végesen generált. 

A (4)⇒ (3) igazolásához szükségünk van egy segédállításra, amit később is felhasználunk majd. Egy 

halmazrendszert láncnak nevezünk, ha bármely két eleme közül az egyik tartalmazza a másikat (lásd D.1.1. 

Definíció). Tipikus lánc például a (3) feltételben szereplő I1⊆ I2⊆... ideálok sorozata. 

5.4.4. Lemma.  Tegyük föl, hogy R gyűrű, és ℒ  egy ideálokból álló nem üres lánc. Ekkor az ℒ  elemeinek U 

uniója is ideál R-ben. 

Bizonyítás. Ha a, b∈  U, akkor van olyan J∈ℒ , hogy a∈  J, és van olyan K∈ℒ , hogy b∈  K. Mivel ℒ  lánc, vagy 

J⊆ K, vagy K⊆ J. Az első esetben a,b∈  K, és ekkor a± b eleme K-nak (hiszen K ideál R-ben), tehát U-nak is. 
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Ha viszont K⊆ J, akkor ugyanez a gondolatmenet K helyett J-re mondható el, és ekkor is a± b∈  U adódik. 

Tehát az U halmaz zárt az összeadásra és a kivonásra. Nyilván tartalmazza a nullát is, azaz részcsoport. 

Tegyük most föl, hogy a∈  U és r∈  R. Ekkor van olyan L∈ℒ , hogy a∈  L. Mivel L ideál R-ben, ezért ar, ra∈  

L⊆ U. Ezért U is ideál R-ben. □ 

A (4)⇒ (3) bizonyítására visszatérve tegyük föl, hogy I1⊆ I2⊆...  az R ideáljainak egy növő lánca. Jelölje U e 

lánc elemeinek unióját. A lemma szerint U ideál R-ben, tehát (4) miatt végesen generált, generálják mondjuk az 

r1,...,rn elemek. Mivel ri∈  U, az ri benne van az Ij ideálok valamelyikében: ri∈  Iji. Jelölje n a ji számok közül a 

legnagyobbat, akkor Iji⊆ In minden i-re, és így In mindegyik ri elemet tartalmazza. De az ri elemek generálják az 

U ideált, és ezért In már az egész U-val egyenlő. Persze akkor In+1, In+2, ... is ugyanez az ideál lesz, tehát a lánc In-

től kezdve stabilizálódik. 

(3)⇒ (2): ez nyilvánvaló, mert a (2)-beli lánc soha nem stabilizálódik. 

(2)⇒ (1): tegyük föl, hogy van R ideáljainak egy nem üres ℋ halmaza, amelynek nincs maximális eleme. 

Legyen I1 tetszőleges eleme ℋ-nak. Mivel ez nem maximális, van ℋ-ban egy I2⊋ I1 elem. Ez sem lehet 

maximális, ezért ezt a láncot tovább építhetjük, és így egy végtelen szigorúan növő láncot kapunk, ami (2)-nek 

ellentmond. Ezzel az 5.4.3. Tételt bebizonyítottuk. □ 

Az Olvasónak érdemes végiggondolnia, hogy a fenti bizonyítás (a lemmát is beleértve) szó szerint ugyanígy 

elmondható ideálok helyett balideálokra, jobbideálokra, részgyűrűkre, sőt egy csoport részcsoportjaira vagy 

normálosztóira is. Természetesen nem fogjuk a hasonló állításokat minden esetben külön kimondani, hanem a 

fenti tételt használjuk majd a többi rész-fogalom esetében. 

Ha egy gyűrűben érvényes a maximumfeltétel, akkor az 5.3.13. Krull-tétel állítása nyilvánvaló. Ha nem, a 

bizonyítás nehézsége akkor sem algebrai, hanem halmazelméleti, ezeket egy Zorn-lemma nevű állítás hidalja át 

(lásd D.1.2. Tétel). Ezt a lemmát a halmazelméletben bizonyítják, és lehetővé teszi számunkra, hogy az algebrai 

gondolatmenetre koncentráljunk. A Zorn-lemmát később is használni fogjuk, például amikor a 8.4.17. Birkhoff-

tételt igazoljuk. Most lássuk Krull tételének a bizonyítását. 

Bizonyítás. Azt kell megmutatni, hogy ha R egységelemes gyűrű, akkor minden valódi ideálja része egy 

maximális ideálnak. Tegyük föl, hogy I valódi ideál R-ben. Legyen  az R azon valódi ideáljainak a halmaza, 

melyek I-t tartalmazzák. Mivel , ezért  nem üres. Megmutatjuk, hogy a Zorn-lemma feltétele teljesül, 

vagyis bárhogyan választjuk ki  egy olyan ℒ  nem üres részrendszerét, amelyik lánc, az ℒ  elemeinek U uniója 

is eleme az  halmazrendszernek. 

Az 5.4.4. Lemma szerint az U az R-nek ideálja, tehát csak azt kell ellenőrizni, hogy valódi ideál (azaz nem az 

egész R). Ha U=R lenne, akkor speciálisan R egységeleme, 1 is benne lenne U-ban, és ezért valamelyik L∈ℒ  

ideálban is. De ha 1∈  L, akkor tetszőleges r∈  R esetén r=r1∈  L, hiszen L ideálja R-nek. Ezért L=R, ami 

ellentmond annak, hogy  minden eleme valódi ideál. Ez az ellentmondás biztosítja, hogy U valódi ideál, 

vagyis  teljesíti a Zorn-lemma feltételét. 

A Zorn-lemma miatt tehát -nek van egy maximális M eleme. Ez persze tartalmazza az I ideált, és maximális 

ideálja R-nek. Valóban, ha lenne R-nek egy M-et valódi módon tartalmazó N valódi ideálja, akkor I⊆ N miatt N 

is eleme lenne -nek, ami ellentmond M maximalitásának. □ 

Gondolkodjunk!   

5.4.5. Gyakorlat.  Az ℝn× n gyűrűben teljesül-e balideálokra a minimum-, illetve a maximumfeltétel? 

5.4.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ [x] gyűrűben (2,x), a ℂ [x,y] gyűrűben pedig (x,y) maximális ideál. 

Mely polinomokból állnak ezek az ideálok? Melyik ismert gyűrűvel izomorf a szerintük vett faktorgyűrű? 

5.4.7. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egységelemes gyűrűben minden valódi balideál része egy maximális 

balideálnak (amely tehát a valódi balideálok halmazában maximális). 

5.4.8. Gyakorlat.  Legyen I ideál az R gyűrűben. Mutassuk meg, hogy azon J ideálok között, melyekre I∩ 

J={0}, van maximális. 

5.4.9. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha az R≠ 0 nullosztómentes gyűrű balideáljaira érvényes a 

minimumfeltétel, akkor R ferdetest. 
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Megjegyzés 

A 7.9.15. Wedderburn–Artin-tételben az előző feladatnál erősebb állítást fogunk bizonyítani. A 

következő feladat két állítását összetéve második bizonyítást kapunk a 4.6.16. Feladat első állítására, 

miszerint ℚ+ nem végesen generált. 

5.4.10. Feladat.  Igazoljuk, hogy minden végesen generált (nem egyelemű) csoportnak van maximális 

részcsoportja, de a racionális számok additív csoportjának nincs. 

5.4.11. Feladat.  Legyen I ideál egy R gyűrűben, és J ideálja I-nek. Mutassuk meg, hogy a J által R-ben generált 

ideál köbe része J-nek. Vezessük le ebből, hogy egy gyűrű minden (a nem nulla ideálok között) minimális 

ideálja vagy egyszerű gyűrű, vagy zérógyűrű. Érvényes az analóg állítás csoportok között is, vagyis ha a G 

csoportban N minimális normálosztó, akkor igaz-e, hogy N vagy kommutatív, vagy egyszerű csoport? 

Megjegyzés 

Megjegyezzük, hogy a „kommutatív csoport” gyűrűelméleti analogonja a „zérógyűrű”, és nem a 

kommutatív gyűrű. Hasonlóképpen ideálok szorzásának a csoportelméletben a kölcsönös kommutátor-

részcsoport fogalma felel meg. 

5. A számelmélet alaptétele 

Ebben a szakaszban azokat a szokásos (vagyis nullosztómentes, kommutatív, egységelemes) gyűrűket 

jellemezzük, amelyekben igaz a számelmélet alaptétele. Az itt szereplő fogalmakat és tételeket érdemes 

összevetni azzal, ami az [1] könyv 11.1–11.3 szakaszaiban szerepel. A munka dandárját már elvégeztük a 1. 

szakasz végén. Láttuk, hogy szerencsés esetben el lehet végezni a maradékos osztást, így az euklideszi 

algoritmussal megkapjuk a kitüntetett közös osztót, és ebből eljutunk az alaptételhez. Most elsőként ezt az esetet 

vizsgáljuk meg, immár teljes általánosságban. 

Három olyan példánk is van gyűrűre, amelyben a maradékos osztást el lehet végezni: az egész számok körében, 

test fölötti polinomgyűrűben (lásd 3.2.1. Tétel), és a Gauss-egészek között (ez utóbbit nem bizonyítottuk, csak 

hivatkoztunk az [1] könyv 7.4. és 7.5. szakaszaira). Mindhárom esetben arról van szó, hogy bárhogyan is 

veszünk ki az R gyűrűből egy a és b≠ 0 elemet, létezik olyan q,r∈  R, hogy a=bq+r, ahol az r valamilyen 

értelemben már „kisebb”, mint b. Pontosabban, 

• az egészek gyűrűjében az volt a feltétel, hogy |r|<|b|; 
• test fölötti polinomgyűrűben az volt a feltétel, hogy r foka kisebb, mint b foka (vagy r=0); 
• a Gauss-egészek között pedig az a feltétel, hogy r „normája” kisebb, mint b „normája”, ahol egy u+vi Gauss-

egész normáját u2+v2-nek definiáljuk. 

> 

Megjegyzés 

Hogyan lehetne mindezt általánosan megfogalmazni? Azt mindenesetre látjuk, hogy szükség van 

valamire, ami az r maradékot „méri”, az abszolút érték, a fokszám és a norma közös általánosításaként. 

Ez egy θ függvény lesz, amely az R elemein van értelmezve, de hová képezzen, mik legyenek az 

értékei? 

Ennek eldöntéséhez gondoljuk meg, hogy a maradékos osztást elsősorban az euklideszi algoritmusban 

használtuk. Az, hogy a maradék mindig „kisebb” az osztónál, azt biztosítja, hogy az eljárás véges sok 

lépésben véget ér. Ezért θ értékkészletének nem célszerű például valós, vagy negatív számokat 

megengedni, hiszen itt ki lehet választani számok monoton csökkenő végtelen sorozatát (és ha az 

algoritmusban a maradékok „normája” egy ilyen sorozatot alkot, akkor nincs garancia arra, hogy az 

eljárás véget ér). A nemnegatív egészek között azonban ilyen sorozat nem lehetséges. Ráadásul 

mindhárom fenti példa esetében nemnegatív egész számot rendeltünk a gyűrű elemeihez. Ez indokolja 

a következő definíciót. 
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5.5.1. Definíció.  Az R szokásos gyűrűt euklideszi gyűrűnek nevezzük, ha R nem nulla elemein értelmezve van 

egy nemnegatív egész értékű θ függvény (az úgynevezett euklideszi norma) a következő tulajdonsággal. Minden 

a,b∈  R, b≠ 0 esetén létezik olyan q,r∈  R, hogy a=bq+r és r=0 vagy θ(r)<θ(b). 

Így tehát az egész számok gyűrűje, a Gauss-egészek gyűrűje, és minden test fölötti polinomgyűrű is euklideszi 

gyűrű. A számelmélet alaptétele felé most nem elemi úton haladunk, mint a 3. fejezetben, hanem az R gyűrű 

ideáljainak vizsgálatával. Érdemes átismételni a 3.2.7. Tétel bizonyítását, amely megmutatja, miért is hasznosak 

az ideálok ebben a témakörben. 

5.5.2. Definíció.  Az R szokásos gyűrűt főideálgyűrűnek nevezzük, ha minden ideálja főideál, vagyis egy 

elemmel generálható. 

5.5.3. Tétel.  Minden euklideszi gyűrű főideálgyűrű. 

Bizonyítás. Legyen I ideálja az R euklideszi gyűrűnek. Ha I csak a nullából áll, akkor a 0 generálja. Ha nem, 

akkor készítsük el I minden nem nulla elemének az euklideszi normáját, és válasszunk ki egy olyan 0≠ b∈  I 

elemet, amelynek ez a θ-értéke a lehető legkisebb. Megmutatjuk, hogy I=(b), vagyis hogy I a b elem 

többszöröseiből áll. 

Az világos, hogy b minden többszöröse is benne van I-ben. Megfordítva, tegyük föl, hogy a∈  I. Osszuk el a-t 

maradékosan b-vel: 

 

ahol r=0, vagy θ(r)<θ(b). Mivel I ideál, r=a-bq∈  I (hiszen bq benne van I-ben, mint b többszöröse, és így a-bq 

is, mert I zárt a kivonásra). Ezért θ(r)<θ(b) nem lehetséges a θ(b) minimális választása miatt. Így az marad, 

hogy r=0, vagyis a tényleg többszöröse b-nek. De akkor a∈  (b), azaz (b)=I. □ 

Megjegyzés 

Van olyan főideálgyűrű, amely nem euklideszi, például azoknak az  alakú számoknak a 

gyűrűje, ahol a és b vagy mindketten egész számok, vagy pedig mindketten egy-egy páratlan egész 

szám felével egyenlőek. Ezt a gyűrűt -cel szokás jelölni, az E betű az úgynevezett algebrai 

egészekre utal. Minderről az [1] könyv 9.6. és 11.3. szakaszaiban olvashatunk. 

A számelmélet alaptételét tehát elég főideálgyűrűre bizonyítani, akkor minden euklideszi gyűrűben is teljesülni 

fog. Érdemes átfogalmaznunk az oszthatóság és a kitüntetett közös osztó fogalmát főideálokra. 

5.5.4. Lemma.  Legyen R szokásos gyűrű és r,s∈  R. Ekkor r∣ s akkor és csak akkor, ha (r)⊇ (s). Így az r és s 

akkor és csak akkor asszociáltak, ha (r)=(s). 

Fontos odafigyelnünk arra, hogy az oszthatóságnak a fordított irányú tartalmazás felel meg, azaz ha egy elem 

oszthatóság szemszögéből „kisebb”, akkor az általa generált főideál „nagyobb”. 

Bizonyítás. Tudjuk, hogy az (s) főideál az s elem összes R-beli többszöröseiből áll (5.1.9. Állítás). Ha r∣ s, 

akkor s minden többszöröse r-nek is többszöröse, vagyis (s)⊆ (r). Megfordítva, ha (s)⊆ (r), akkor s∈  (s)⊆ (r), 

ezért s többszöröse r-nek. A lemma második állítása nyilvánvaló az elsőből, hiszen r és s akkor asszociáltak, ha 

egymás osztói. □ 

A következő lemma megmagyarázza, hogy miért nem baj, hogy az a és b által generált ideálra ugyanazt a 

jelölést alkalmaztuk, mint a és b legnagyobb közös osztójára. 

5.5.5. Lemma.  Legyen R szokásos gyűrű és a,b,d∈  R. Ekkor az a és b által generált (a,b) ideál akkor és csak 

akkor egyenlő a (d) főideállal, ha d olyan kitüntetett közös osztója a-nak és b-nek, amely fölírható ar+bs 

alakban alkalmas r,s∈  R elemekkel. 

Bizonyítás. A generált ideál 5.1.9. Állításbeli képlete szerint (a,b) elemei az ar+bs alakú elemek, ahol r,s∈  R. 

Ha tehát (a,b)=(d), akkor d fölírható a kívánt alakban. Mivel (a)⊆ (a,b)=(d), ezért az előző lemma szerint d∣ a, 

és hasonlóképpen d∣  b. Ha c∈  R is közös osztója a-nak és b-nek, akkor a, b∈  (c), vagyis a generált ideál 

definíciója miatt (d)=(a,b)⊆ (c). Ezért c∣ d, és ezzel beláttuk, hogy d kitüntetett közös osztója a-nak és b-nek. 
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Megfordítva, ha d=ar+bs, akkor d∈  (a,b), így (d)⊆ (a,b). Ha d emellett közös osztója is a-nak és b-nek, akkor 

a,b∈  (d), ahonnan (a,b)⊆ (d), tehát (a,b)=(d). Ezzel az állítást beláttuk. □ 

5.5.6. Következmény.  Legyen R főideálgyűrű. Ekkor R bármely két elemének létezik kitüntetett közös osztója, 

és R minden irreducibilis eleme prím. 

Bizonyítás. Az előző lemma szerint R bármely két elemének van kitüntetett közös osztója. Így R minden 

irreducibilis eleme prím (3.1.27. Gyakorlat). □ 

A 3.2.4. Gyakorlatban (és az 5.4.6. Gyakorlatban is) megmutattuk, hogy a ℤ [x] gyűrűben a 2 és x elemek 

legnagyobb közös osztója (ami a konstans 1 polinom) nem írható föl 2p(x)+xq(x) alakban, ahol p,q∈ℤ [x]. 

Ebből láthatjuk, hogy ebben a gyűrűben a (2,x) ideál nem főideál (hiszen ha az lenne, akkor a generátorelem 

csakis a 2 és x kitüntetett közös osztója lehetne az 5.5.5. Lemma szerint, ami asszociáltság erejéig egyértelmű). 

5.5.7. Következmény.  A ℤ [x] nem főideálgyűrű, mert (2,x) nem főideál. 

Megjegyzés 

Így ℤ [x] nem is euklideszi, vagyis a maradékos osztás semmilyen értelemben sem végezhető el benne. 

Mivel ℤ [x] alaptételes (3.4.10. Tétel), ez a példa azt mutatja, hogy az alaptételes gyűrűk jellemzéséhez 

ki kell lépnünk a főideálgyűrűk köréből. 

5.5.8. Tétel.  Az R szokásos gyűrű akkor és csak akkor alaptételes, ha az alábbi két feltétel teljesül. 

1. R-ben a főideálokra érvényes a maximumfeltétel (vö. 5.4.1. Definíció), vagyis főideálok minden nem üres 

halmazában van maximális elem. 
2. R minden irreducibilis eleme prím. 

Az (1) feltétel az 5.4.3. Tétel mintájára átfogalmazható a következőképpen: főideálok minden növő lánca előbb-

utóbb stabilizálódik. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy R alaptételes. Ekkor a 3.1.26. Gyakorlat miatt R minden irreducibilis eleme prím, 

azaz (2) teljesül. Az (1) bizonyításához jelölje Ω(r) a nem nulla r∈  R elem irreducibilis osztóinak számát, 

mindegyiket annyiszor számolva, ahányszor r kanonikus alakjában szerepel. Képletben: ha r kanonikus alakja 

r=ep1
α

1... pk
α

k, akkor Ω(r)=α1+...+αk. Nyilvánvaló, hogy ha r valódi osztója s-nek (vagyis nem asszociáltak), 

akkor Ω(r)<Ω(s) (lásd a 3.1.22. Gyakorlat (2) pontját). Az 5.5.4. Lemma szerint tehát (r)⊋ (s) esetén Ω(r)<Ω(s). 

Ha adott R főideáljainak egy nem üres ℋ halmaza, akkor kiválaszthatunk egy olyan (s)∈  ℋ főideált, amelyre 

nézve Ω(s) a lehető legkisebb. Ekkor (s) nyilván maximális lesz ℋ-ban. 

A megfordítás bizonyításához tegyük föl, hogy (1) és (2) teljesül, meg kell mutatnunk, hogy R alaptételes. Az 

egyértelműséget már beláttuk a 3.1.28. Feladatban. A felbontás létezésének igazolásához a 3.4.10. Tétel 

bizonyítását alakítjuk át. Tegyük föl, hogy az R gyűrűben van olyan nullától és egységtől különböző elem, ami 

nem bontható felbonthatatlanok szorzatára. Minden ilyen r elemhez készítsük el az (r) főideált, és legyen ℋ 

ezeknek a halmaza. Az (1) feltétel miatt létezik ℋ-ban egy maximális (m) elem. 

Az m nem lehet irreducibilis, hiszen akkor lenne (egytényezős) felbontása irreducibilisek szorzatára. Ezért 

létezik egy m=ab nemtriviális felbontás (azaz a és b egyike sem egység, és egyikük sem asszociáltja m-nek). Az 

5.5.4. Lemma miatt tehát (m)⊊ (a) és (m) ⊊ (b). Az (m) maximalitása miatt (a) és (b) már nem lehet ℋ-ban, és 

így létezik felbontásuk irreducibilisek szorzatára: 

 

De akkor m=p1... pkq1... qn az m felbontása irreducibilisek szorzatára, ami ellentmond annak, hogy (m)∈ℋ. Ez az 

ellentmondás bizonyítja a tételt. □ 

5.5.9. Következmény.  Ha R főideálgyűrű (speciálisan ha euklideszi gyűrű), akkor alaptételes. 

Bizonyítás. Ha R főideálgyűrű, akkor minden ideálja végesen generált (hiszen egy elemmel generálható). Ezért 

az 5.4.3. Tétel miatt érvényes benne ideálokra a maximumfeltétel, és így az előző tétel (1) feltétele teljesül. Az 

5.5.6. Következmény miatt (2) is teljesül. □ 
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A 3.4.11. Tétel szerint tehát ha R euklideszi gyűrű, akkor az R[x1,...,xn] polinomgyűrű is alaptételes (e tétel 

bizonyítását az 7. szakaszban fejezzük be). 

Megjegyzés 

A számelméletben igen fontos az az eset is, amikor egy gyűrű nem alaptételes, de ehhez „közel áll”. 

Ilyen például az  alakú számok  gyűrűje, ahol a,b∈ℤ . Itt az alaptétel nem 

érvényes, hiszen 

 

könnyen igazolhatóan két lényegesen különböző felbontás irreducibilisek szorzatára (lásd a 3.1.34. 

Feladatot, továbbá az [1] könyv 10.3.5. Tételét). 

A problémát az okozza, hogy ha r,s∈  R, akkor az (r,s) ideál nem mindig főideál (és ezért a fenti 

bizonyítások nem működnek). A megoldás az, hogy az R elemei helyett a gyűrű ideáljait vizsgáljuk. 

Azt már az előbbiekben is láttuk, hogy ha az r elem helyett az (r) főideált nézzük, akkor az elemek 

oszthatósága ideálok között a (fordított irányú) tartalmazásnak felel meg. Az r és s kitüntetett közös 

osztóját helyettesíteni tudja az (r,s) ideál, akár főideál ez, akár nem. (Az „ideál” szó is innen származik: 

az (r,s) egy „ideális szám”, hasonlóan ahhoz, ahogy az i „imaginárius” szám.) A számok szorzását az 

ideálok szorzása veszi át (lásd 5.1.13. Gyakorlat), a számelmélet alaptételét pedig az az állítás, hogy az 

R gyűrűben minden ideál egyértelműen felbontható „prímtulajdonságú” ideálok szorzatára (5.6.17. 

Definíció). Az ilyen tulajdonságú gyűrűket Dedekind-gyűrűknek nevezik, ezekről az [1] és a [20] 

könyvekben olvashatunk. 

Az 5.1. ábra mutatja a most vizsgált gyűrűosztályok egymáshoz való viszonyát, néhány tipikus példával együtt. 

A T testet jelöl. 

5.1. ábra - A vizsgált gyűrűosztályok viszonya. 

 

Az 5.2.9. Állítás korábban ígért általánosítása most már könnyen igazolható. 

5.5.10. Tétel.  Ha R főideálgyűrű, akkor az R/I faktorgyűrű akkor és csak akkor test, ha I-t R egy irreducibilis 

eleme generálja. 

Bizonyítás. Belátjuk, hogy I=(r) pontosan akkor maximális ideál R-ben, ha r irreducibilis eleme R-nek. Valóban, 

az (r) ideált tartalmazó ideálok az 5.5.4. Lemma szerint pontosan azok az (s) ideálok, amelyekre s∣ r. Az I 

maximalitása tehát azt jelenti, hogy r-nek asszociáltságtól eltekintve pontosan két osztója van csak: 1 és r, azaz 

hogy r irreducibilis. Az állítás tehát igaz az 5.3.12. Következmény miatt. □ 

Gondolkodjunk!   

5.5.11. Gyakorlat.  Főideál-e ℤ [x]-ben (x+1,x+2) illetve (2x+2, x+4)? 

5.5.12. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az R szokásos gyűrű p≠ 0 eleme akkor és csak akkor prím, ha R/(p) 

nullosztómentes, nem egyelemű gyűrű. Adjunk példát olyan p prímre, amikor ez a faktor nem test. 

5.5.13. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű és b,c∈  R. Igazoljuk, hogy (b)(c)=(bc) és (b)+(c)=(b,c) (itt a (b) 

és (c) komplexusszorzatáról és komplexusösszegéről van szó az 5.1.12. Definíció értelmében). Igazoljuk azt is, 

hogy ha a b és c elemeknek létezik t kitüntetett közös többszöröse (például ha R alaptételes), akkor (b)∩ (c)=(t). 
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5.5.14. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy I, J és K ideálok egy R gyűrűben. Mutassuk meg, hogy I(J,K)=(IJ,IK), és 

(I,J)(I∩ J)⊆ IJ+JI. (Az egymás mellé írás komplexusszorzást jelöl, (I,J) pedig az I∪  J által generált ideál.) Ha R 

főideálgyűrű, akkor milyen számelméleti állításokat jelentenek ezek az összefüggések? 

5.5.15. Feladat.  Adjunk példát olyan szokásos gyűrűre, amelyben a főideálokra érvényes a maximumfeltétel, 

de tetszőleges ideálokra nem. 

5.5.16. Feladat.   *  Van-e ℤ [x]-ben olyan ideál, amely nem generálható 1000 elemmel? 

6. A polinomgyűrű ideáljai 

A gyűrűelmélet egyik alapvető alkalmazási területe az úgynevezett algebrai geometria, ahol geometriai 

objektumokat (görbéket, felületeket) vizsgálnak algebrai módszerek segítségével. Az elmélet algebrai oldalát 

kommutatív algebrának is szokás nevezni, mert a geometriai problémák vizsgálatában fellépő algebrai 

objektumok kommutatív gyűrűk (leginkább egy test fölötti többhatározatlanú polinomgyűrű faktorgyűrűi). A 

kommutatív gyűrűk elméletét alkalmazzák mély számelméleti eredmények bizonyítására is. E hatalmas 

elméletben nincs terünk elmélyedni, mindössze néhány alapvető fogalom és tétel bemutatására szorítkozunk. 

Ennek ellenére ez a szakasz nehezebb, hosszabb és tömörebb az átlagosnál. Kicsit bővebb ismertető olvasható 

Fried Ervin [20] könyvében. 

Az algebrai geometria olyan görbéket és felületeket vizsgál, amelyek egy polinom gyökeiként adhatók meg. 

Például az egységgömb felülete az 

 

polinom összes ℝ3-beli gyökeiből áll. Általában ha T test (tipikusan a valós, vagy a komplex számtest), és f∈  

T[x1,...,xn], akkor a pontot akkor nevezzük fgyökének, ha f(t1,...,tn)=0. Az f összes 

gyökeinek a halmazát algebrai görbének vagy felületnek, általában algebrai halmaznak nevezzük. Ugyancsak 

algebrai halmaznak nevezzük több (akár végtelen sok) polinom közös gyökeinek a halmazát is (ez az egyes 

polinomokhoz tartozó algebrai halmazok a metszete lesz). Ha S⊆ T[x1,...,xn], akkor tehát 

 

egy tipikus algebrai halmaz. Megfordítva, ha X részhalmaza Tn-nek, akkor jelölje I=X♭ azoknak az f∈  T[x1,...,xn] 

polinomoknak a halmazát, amelyek X-en eltűnnek (vagyis amelyeknek X minden eleme gyöke). Könnyű 

ellenőrizni, hogy I ideálja T[x1,...,xn]-nek. Arra gondolhatunk tehát, hogy az algebrai halmaz geometriai 

fogalmának az algebrai megfelelője a polinomgyűrűbeli ideál fogalma lesz. 

5.6.1. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℂ 1 algebrai részhalmazait, továbbá a ℂ [x] polinomgyűrű ezekhez tartozó 

ideáljait. 

Az előző gyakorlat megoldásából láthatjuk, hogy az egydimenziós esetben az algebrai halmazokhoz tartozó 

ideálokat a „négyzetmentes” polinomok generálják (és így nem minden ideál tartozik algebrai halmazhoz). Ezt 

az észrevételt könnyen általánosíthatjuk. 

5.6.2. Állítás.  Legyen X⊆ Tn, és álljon I=X♭⊆ T[x1,...,xn] azokból a polinomokból, amelyeknek X minden eleme 

gyöke. Ekkor fk∈  I-ből f∈  I következik minden k pozitív egészre. 

Bizonyítás. Ha fk∈  I, akkor minden -re . Mivel T nullosztómentes, innen . Ez 

minden -re igaz, és így f∈  I. □ 

5.6.3. Definíció.  Legyen R kommutatív gyűrű és I ideálja R-nek. Ekkor azon r∈  R elemek halmazát, amelyek 

behatványozhatók I-be (vagyis amelyekhez van olyan k>0 egész, hogy rk∈  I), az I ideál radikáljának nevezzük, 

és -vel jelöljük. 

5.6.4. Gyakorlat.  Igazoljuk (tetszőleges kommutatív gyűrűben), hogy minden I ideál radikálja maga is ideál, 

amely I-t tartalmazza. Igazoljuk, hogy ha I1 és I2 ideálok, akkor . 
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5.6.5. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℤ  gyűrűben a (360) főideál radikálját. Mutassuk meg, hogy ha R 

alaptételes (szokásos) gyűrű, akkor az (r) radikálja (0) ha r=0, egyébként pedig az r prímosztóinak szorzata által 

generált főideál. 

Lineáris algebrában szó esett úgynevezett nilpotens mátrixokról (melyek valamelyik hatványa nulla). Ezt a 

fogalmat gyűrűkre is általánosíthatjuk, és így a radikál egy újabb jellemzését kapjuk. 

5.6.6. Definíció.  Az R gyűrű egy r elemét nilpotensnek nevezzük, ha van olyan k>0 egész, hogy rk=0. 

5.6.7. Gyakorlat.  Legyen R kommutatív gyűrű és I ideál R-ben. Mutassuk meg, hogy az R/I faktorgyűrű 

nilpotens elemeinek a halmaza pontosan e faktorgyűrű  ideálja. 

5.6.8. Feladat.  Legyen R egységelemes, kommutatív gyűrű, amelyben minden ideál végesen generált. 

Igazoljuk, hogy R minden ideálja tartalmazza a radikáljának egy hatványát. 

Megjegyzés 

Az előző feladat megoldásában azt, hogy R egységelemes, csak ott használtuk ki, amikor a generált 

ideál képletét alkalmaztuk. Az állítás lényegében ugyanezzel a bizonyítással megkapható tetszőleges 

kommutatív gyűrűre. Az egységelemesség feltevése azonban kényelmes, és az alkalmazásokban 

lényegében mindig teljesül, ezért a továbbiakban is élni fogunk vele. 

Az 5.6.2. Állítás szerint Tn tetszőleges X részhalmazához egy olyan I=X♭ ideál tartozik, amelynek radikálja 

önmaga. Ennek megfordítása igaz ℂ  fölött (vagy általánosabban tetszőleges algebrailag zárt test fölött, lásd 

2.5.3. Definíció), és igen nevezetes eredmény. 

5.6.9. Tétel.  [Hilbert nullahelytétele, „Nullstellensatz”] Legyen T algebrailag zárt test, és V az f1,...,fm∈  

T[x1,...,xn] polinomok közös Tn-beli gyökeinek a halmaza. Ekkor a V halmazon pontosan azok az f polinomok 

tűnnek el, amelyek egy alkalmas hatványa benne van az f1,...,fm által generált ideálban, vagyis amelyekre létezik 

olyan k pozitív egész és p1,...,pm∈  T[x1,...,xn], hogy fk=p1f1+...+pmfm. 

Megjegyzés 

A bizonyítás, amely megtalálható Fried Ervin [20] könyvében (7.80. Tétel), az algebrai egészek 

fogalmát használja. Már említettük, hogy ezek a számelméleti vizsgálatoknak is fontos objektumai, 

elméletük alapjai megtalálhatók a Freud–Gyarmati [1] könyvben, és ezért mi nem foglalkozunk velük. 

A tétel állítása tehát a fenti jelölésekkel az, hogy ha S={f1,...,fm}, akkor (S♯)♭ nem más, mint az S által generált 

ideál radikálja. E tétel alapján nem nehéz meggondolni, hogy az algebrai halmazok kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetésben állnak az olyan ideálokkal, amelyek radikálja önmaga, a megfeleltetést a ♯, illetve a ♭ 

leképezések létesítik. (Érdemes ezzel kapcsolatban elolvasni a 7. szakaszt, és ezen belül a 8.7.1. Példa (4) 

pontját, ahol a hasonló megfeleltetésekről, az úgynevezett Galois-kapcsolatokról általánosan esik majd szó.) 

A nullahelytételt kényelmi okokból csak véges sok polinomból álló S halmazra mondtuk ki, az  

összefüggés azonban minden végtelen S⊆ T[x1,...,xn] részhalmazra is érvényes. Ugyanis a polinomgyűrű minden 

ideálja végesen generált (ami azt is jelenti, hogy minden algebrai halmaz megadható véges sok polinommal is). 

Ezt az állítást most bebizonyítjuk. Az 5.4.3. Tétel szerint az a feltétel, hogy minden ideál végesen generált, azzal 

ekvivalens, hogy az ideálokra érvényes a maximumfeltétel. 

5.6.10. Definíció.  Az R kommutatív gyűrűt Noether-gyűrűnek nevezzük, ha ideáljaira érvényes a 

maximumfeltétel (vagyis az 5.4.3. Tétel négy ekvivalens feltételének bármelyike). 

Természetesen minden főideálgyűrű (és ezért minden euklideszi gyűrű, például ℤ  is) Noether-gyűrű. A ℤ [x,y]-

ról láttuk, hogy nem főideálgyűrű. Az azonban igaz, hogy Noether-gyűrű, vagyis minden ideálja végesen 

generált. 

5.6.11. Tétel.  [Hilbert bázistétele] Ha R egységelemes (kommutatív) Noether-gyűrű, akkor az R[x] 

polinomgyűrű is az. Speciálisan ha T test, vagy euklideszi gyűrű, akkor a T[x1,...,xn] gyűrű minden ideálja 

végesen generált. 
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Megjegyzés 

A bázis szó a tétel elnevezésében arra utal, hogy néha bázisnak hívják az ideálok generátorrendszereit 

is. Mi igyekszünk ezt a szóhasználatot elkerülni, hogy ne keveredjen a lineáris algebrában, illetve a 

moduluselméletben használt bázis-fogalommal (lásd 7.2.4. Definíció). 

Bizonyítás. Az 5.4.3. Tétel szerint elég belátni, hogy R[x] minden I ideálja végesen generált. Álljon az Ik⊆ R 

halmaz a nullából, továbbá azokból az r∈  R elemekből, melyekhez van olyan k-adfokú polinom I-ben, melynek 

főegyütthatója r. (Noha R-ről nem tettük föl, hogy nullosztómentes, polinomok fokáról azért beszélhetünk.) 

Megmutatjuk, hogy Ik ideál R-ben. 

Tegyük föl, hogy s1,s2∈  Ik, be kell látnunk, hogy s1+s2∈  Ik. Ha s1 és s2 valamelyike nulla, akkor ez nyilvánvaló. 

Ha nem, akkor vannak I-ben olyan k-adfokú f1 és f2 polinomok, hogy fi főegyütthatója si. Mivel I ideál, 

f1(x)+f2(x)∈  I. Ha ez a polinom k-adfokú, akkor főegyütthatója s1+s2, tehát Ik definíciója miatt s1+s2∈  Ik. Ha 

f1(x)+f2(x) nem k-adfokú (vagyis k-nál alacsonyabb fokú), akkor viszont s1+s2=0, és így ismét s1+s2∈  Ik. 

Hasonlóan igazolható, hogy Ik zárt az ellentett képzésére is. 

Legyen most s∈  Ik és r∈  R. Ha s=0, akkor rs=0∈  Ik. Ha s≠ 0, akkor s egy k-adfokú f∈  I polinom főegyütthatója. 

Ekkor rf(x)∈  I, és ebben az xk együtthatója rs. Ha rf(x) foka k, akkor főegyütthatója rs, tehát rs∈  Ik. Ha rf(x) foka 

nem k (hanem alacsonyabb), akkor rs=0, és így ismét rs∈  Ik. Beláttuk tehát, hogy Ik tényleg ideálja R-nek. 

Megmutatjuk, hogy Ik⊆ Ik+1 minden k≥ 0-ra. Valóban, ha f∈  I egy k-adfokú polinom, melynek főegyütthatója r, 

akkor xf(x)∈  I foka k+1, és főegyütthatója szintén r. Ezért 

 

De R Noether-gyűrű, és ezért ez a lánc egy idő után stabilizálódik, azaz van olyan m, hogy k≥ m esetén Ik=Im. 

Mivel R Noether-gyűrű, az Ik ideál végesen generált (minden k-ra). Válasszuk ki egy véges generátorrendszerét, 

és ennek minden r≠ 0 eleméhez vegyünk egy olyan k-adfokú I-beli polinomot, amelynek főegyütthatója r. 

Jelölje Sk az így kapott véges sok polinomból álló halmazt. Ha k≥ m, akkor Sk-t válasszuk Sm-nek. Megmutatjuk, 

hogy az S=S0∪  S1∪ ...∪  Sm halmaz az I ideálnak (véges) generátorrendszere. 

Az nyilvánvaló, hogy S⊆ I, be kell látni, hogy f∈  I esetén f generálható S elemeivel. Ezt f foka szerinti 

indukcióval igazoljuk. Legyen f foka k, főegyütthatója s. Jelölje Sk elemeit f1,..., fn és legyen si az fi 

főegyütthatója. Tudjuk, hogy {s1,...,sn} generálja az Ik ideált, és ezért 

 

alkalmas ri∈  R elemekre. De akkor a 

 

polinomból kiesik a k-adfokú tag, azaz gr(g)<k (vagy g=0). Az indukciós feltevés miatt tehát g benne van az S 

által generált ideálban. De akkor f1,...,fn∈  S miatt f∈  (S) is teljesül. □ 

5.6.12. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy ha R (kommutatív) gyűrű és R[x] Noether-gyűrű, akkor R is Noether-

gyűrű. 

Tekintsük az (x2+y2-1)(x-y-1)=0 egyenletű görbét a síkon. Láthatjuk, hogy ez egy kör és egy egyenes uniója 

lesz. Ha a V algebrai halmaz a V1 és V2 algebrai halmazok uniója, akkor egy p polinom pontosan akkor tűnik el 

V-n, ha V1-en és V2-n is eltűnik. Képletben: V♭=V1
♭∩ V2

♭. Ha tehát az olyan algebrai halmazokat keressük, 

amelyek már nem bonthatók két algebrai részhalmaz uniójára, akkor az olyan ideálokat érdemes vizsgálni, 

amelyek metszetre nem bonthatók. 

5.6.13. Definíció.  Az R gyűrű egy I ideálját metszetirreducibilisnek nevezzük, ha nem áll elő két I-t valódi 

módon tartalmazó ideál metszeteként (azaz ha tetszőleges J és K ideálokra I=J∩ K-ból I=J vagy I=K 

következik). 

Megjegyzés 
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Nevezhettük volna triviálisnak az olyan I=J∩ K felbontásokat, ahol J és K valamelyike I-vel egyenlő. 

Ekkor egy valódi ideál pontosan akkor metszetirreducibilis, ha nincs nemtriviális felbontása két ideál 

metszetére. Ez a fogalmazás ismerős számelméletből, ahol irreducibilis elemekről beszéltünk. 

A metszetirreducibilitás nem a felbonthatatlan (vagy prím) elem fogalmának, hanem a prímhatvány fogalmának 

felel meg. Valóban, legyen R főideálgyűrű. Az r∈  R pontosan akkor egység, ha (r)=R, ami mindig 

metszetirreducibilis. A (0) is metszetirreducibilis lesz a nullosztómentesség miatt. 

5.6.14. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy nullosztómentes gyűrűben a {0} ideál mindig metszetirreducibilis. 

5.6.15. Feladat.  Mutassuk meg, hogy az egész számok gyűrűjében (vagy általában egy tetszőleges 

főideálgyűrűben) a {0}-tól és az egész gyűrűtől különböző metszetirreducibilis ideálok pontosan a 

prímhatványok által generált ideálok, és ezek közül azoknak lesz a radikálja önmaga, melyeket egy prím 

generál. 

Így a metszetirreducibilitás és a radikál felhasználásával főideálgyűrűben eljuthatunk a prím és a prímhatvány 

fogalmához. A célunk az, hogy ezeket a fogalmakat megfelelően általánosítsuk tetszőleges Noether-gyűrűre. 

5.6.16. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű és p nem nulla és nem egység elem R-ben. Jelölje P a (p) főideált. 

Igazoljuk, hogy a p elem akkor és csak akkor prím, ha tetszőleges b,c∈  R esetén bc∈  P-ből b∈  P vagy c∈  P 

következik. 

5.6.17. Definíció.  Az R kommutatív gyűrű P ideálját prímideálnak nevezzük, ha tetszőleges b,c∈  R elemekre 

bc∈  P-ből b∈  P vagy c∈  P következik. 

Megjegyzés 

Vigyázzunk, az R prímideáljai közül nem zárjuk ki a {0} és R=(1) ideálokat, míg a számelméletben a 

prímek közül kizártuk a nullát és az egységeket. 

5.6.18. Gyakorlat.  Legyen R kommutatív gyűrű. Igazoljuk, hogy a P ideál pontosan akkor prímideál, ha R/P 

nullosztómentes (vö. 5.5.12. Gyakorlat). 

5.6.19. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy R egységelemes, kommutatív gyűrű. Mutassuk meg, hogy R minden 

maximális ideálja prímideál. 

A Dedekind-gyűrűk kapcsán már meséltünk arról, hogy ha egy R gyűrűben nem érvényes a számelmélet 

alaptétele, akkor ezt helyettesítheti, ha a gyűrű ideáljait föl tudjuk bontani egyértelműen prímideálok szorzatára. 

Ha R Noether-gyűrű, és az összes ideálját meg akarjuk érteni, akkor ez prímideálok segítségével nem megy, 

mert sajnos nem igaz, hogy mindegyik ideál előáll prímideálok szorzataként (5.6.38. Feladat). Minden ideált elő 

lehet azonban állítani véges sok metszetirreducibilis ideál metszeteként, amelyek a prímhatványokhoz hasonló 

tulajdonságúak általában is. 

5.6.20. Gyakorlat.  Legyen R alaptételes gyűrű és q nem nulla és nem egység elem R-ben. Jelölje Q a (q) 

főideált. Igazoljuk, hogy a q elem akkor és csak akkor prímhatvány egységszerese (azaz asszociáltja), ha a 

következő feltétel teljesül tetszőleges b,c∈  R esetén: ha bc∈  Q, de b∉  Q, akkor van olyan k>0 egész, hogy ck∈  

Q. 

5.6.21. Definíció.  Az R kommutatív gyűrű egy Q ideálját primér ideálnak nevezzük, ha tetszőleges b,c∈  R 

elemekre igaz a következő: ha bc∈  Q, de b∉  Q, akkor van olyan k pozitív egész, hogy ck∈  Q (vagyis c 

behatványozható Q-ba, másképp ). 

A definícióból azonnal láthatjuk, hogy minden prímideál primér. Ez persze következik az alábbi gyakorlat 

állításából is. 

5.6.22. Gyakorlat.  Legyen R kommutatív gyűrű. Igazoljuk, hogy a Q ideál pontosan akkor primér, ha az R/Q 

faktorgyűrűben minden nullosztó nilpotens. 

Mivel a T[x1,...,xn] polinomgyűrű alaptételes, ha T test (vagy általában ha T euklideszi gyűrű, például T=ℤ ), 

ezért ezekben a gyűrűkben a prímhatványok által generált ideálok primérek lesznek. Az alábbiakban azonban 

sok olyan primér ideálra látunk majd példát, melyek nem főideálok. 
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5.6.23. Feladat.  Mutassuk meg egy alkalmas példával, hogy a primér ideál definíciója nem fogalmazható át a 

következőképpen: ha bc∈  Q, akkor b vagy c behatványozható Q-ba. 

5.6.24. Feladat.  Legyen R (kommutatív) egységelemes Noether-gyűrű és I⊲ R. 

1. Mutassuk meg, hogy ha I primér, akkor  prímideál. 

2. Igaz-e, hogy ha  prímideál, akkor I primér? 

3. Mutassuk meg, hogy ha  maximális ideál R-ben, akkor I primér. 

5.6.25. Lemma.  Egységelemes Noether-gyűrűben minden metszetirreducibilis ideál primér. 

Bizonyítás. Legyen R egységelemes Noether-gyűrű. A primér ideál definíciójából világos, hogy I pontosan 

akkor primér ideálja R-nek, ha az R/I faktorgyűrűben a nulla primér ideál. Hasonlóképpen nyilvánvaló, hogy I 

akkor és csak akkor metszetirreducibilis, ha az R/I faktorgyűrűben a nulla metszetirreducibilis ideál (vö. 5.2.11. 

Tétel). Ezért a lemmában szereplő ideállal faktorizálva feltehetjük, hogy az a nulla ideál, és az állítást csak erre a 

speciális esetre kell belátnunk. 

Tegyük föl tehát, hogy a {0} metszetirreducibilis ideál. Legyen b,c∈  R, ahol b≠ 0 de bc=0. Be kell látni, hogy 

ck=0 alkalmas k>0 egészre. Tekintsük a ci elem ℓ(ci) annullátorát (vagyis azon r∈  R elemek halmazát, melyekre 

rci=0, lásd 5.3.6. Definíció). Ez R-nek ideálja (5.3.7. Lemma). Ha rci=0, akkor rci+1 is nyilván nulla, és így 

ℓ(ci)⊆ ℓ(ci+1) teljesül minden i-re. Az ℓ(ci) ideálok tehát növő láncot alkotnak. Mivel R Noether-gyűrű, ez a lánc 

stabilizálódik, vagyis van olyan k, hogy ℓ(cm)=ℓ(ck) minden m≥ k-ra. 

Belátjuk, hogy (b)∩ (ck)={0}. Valóban, vegyük ennek a metszetnek egy tetszőleges elemét, ez ub=vck alakban 

írható alkalmas u,v∈  R-re. Innen 

 

Ezért v∈ ℓ(ck+1). De ℓ(ck+1)=ℓ(ck), vagyis vck=0. Így megmutattuk, hogy (b)∩ (ck) minden eleme nulla. 

Mivel {0} metszetirreducibilis és b≠ 0, innen következik, hogy (ck) a nulla ideál, vagyis ck=0. Tehát a {0} 

tényleg primér ideál. □ 

5.6.26. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a ℤ [x] gyűrű (2,x)2=(4,2x,x2) ideálja primér, de nem metszetirreducibilis, 

mert előáll (4,x) és (2,x2) metszeteként. 

5.6.27. Gyakorlat.  Legyen R alaptételes gyűrű és 0≠ r∈  R. Tegyük föl, hogy r=q1... qn, ahol a tényezők 

páronként relatív prímek, és mindegyik egy prímhatvány asszociáltja (azaz a megfelelő prímek páronként nem 

asszociáltak). Igazoljuk, hogy ekkor az (r) főideál (egyik) felbontása primér ideálok metszetére 

(r)=(q1)∩...∩(qn). 

Az alábbi tétel bizonyos értelemben a számelmélet alaptételét általánosítja. 

5.6.28. Tétel.  [Noether–Lasker-tétel] Legyen R egységelemes Noether-gyűrű. Ekkor R minden ideálja 

felbontható véges sok primér ideál metszetére. 

Megjegyzés 

Emanuel Lasker, a tétel egyik társszerzője filozófus is volt, és talán arról a legnevezetesebb, hogy a 

leghosszabb ideig, 27 éven keresztül volt sakkvilágbajnok. A másik szerző, Emmy Noether algebrai 

eredményei komolyan segítették Einsteint az általános relativitáselmélet matematikai hátterének 

megalkotásában. 

Bizonyítás. Az 5.6.25. Lemma szerint R minden metszetirreducibilis ideálja primér. Ezért elég belátni, hogy R-

ben minden ideál előáll véges sok metszetirreducibilis ideál metszeteként. Ennek bizonyítása nagyon hasonló 

ahhoz, amikor az 5.5.8. Tételben a főideálokra vonatkozó maximumfeltételből beláttuk, hogy minden elem 

felbomlik irreducibilisek szorzatára. Tegyük föl, hogy az állítás nem igaz, vagyis van olyan ideálja R-nek, amely 

nem áll elő véges sok metszetirreducibilis ideál metszeteként. Mivel R Noether, az ilyen tulajdonságú ideálok 

között van egy I maximális (vagyis az I-nél bővebb ideálok már nem ilyen tulajdonságúak). 
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Az I nem lehet metszetirreducibilis, hiszen akkor létezne (egytényezős) felbontása metszetirreducibilis ideálok 

metszetére. Ezért van egy I=J∩ K nemtriviális felbontás (azaz I⊊ J és I⊊ K). Az I maximalitása miatt J és K 

már felbontható véges sok metszetirreducibilis ideál metszetére: 

 

De akkor I=J1∩...∩ Jm∩ K1∩... ∩ Kn az I felbontása véges sok metszetirreducibilis ideál metszetére. Ez az 

ellentmondás bizonyítja a tételt. □ 

A Noether–Lasker-tételhez hozzátartozik a primér felbontás egyértelműségének vizsgálata is. Ezt teljes 

egészében nem tárgyaljuk (a részletekről az Olvasó Fried Ervin [20] könyvének 7.7. szakaszából tájékozódhat). 

A 8.6.26. Kuros–Ore-tételben belátjuk majd, hogy ha az I ideált úgy bontjuk föl n darab metszetirreducibilis 

ideál metszetére, hogy már egyik tényező sem hagyható el a felbontásból (azaz a metszet rövidíthetetlen), akkor 

n egyértelműen meghatározott, nem függ attól, hogy melyik felbontást választjuk. Ebből azonban nem 

következik, hogy a primér ideálokra való rövidíthetetlen metszetfelbontásokban is egyértelmű a tényezők 

száma, mert nem minden primér ideál metszetirreducibilis. Néha lehetségesek bizonyos „összevonások”, 

ezekről szól a következő feladat. 

5.6.29. Feladat.  Legyen R egységelemes Noether-gyűrű és Q1,...,Qn primér ideálok R-ben, melyek metszete I. 

Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Ha mindegyik Qi radikálja ugyanaz a P (prím)ideál, akkor I is primér, és I radikálja szintén P. 
2. Tegyük föl, hogy az I=Q1∩...∩ Qn metszet rövidíthetetlen, vagyis bármelyik tényezőt elhagyva a megmaradó 

tényezők metszete már nagyobb, mint I. Ha a Qi ideálok radikáljai nem mind egyenlők, akkor I nem primér. 

A szakasz zárásaként röviden bemutatjuk az úgynevezett Gröbner-bázisok témakörét. Az algebra egyik 

legfontosabb alkalmazása egyenletrendszerek megoldásainak és megoldhatóságának vizsgálata. Az erre szolgáló 

algoritmusok a számítógépek elterjedésével kerültek előtérbe. Egy ilyet láttunk már a rezultánssal kapcsolatban 

is (7. szakasz). 

A vizsgálandó egyenletrendszer álljon az fi(x1,...,xn)=0 egyenletekből, ahol az egyszerűség kedvéért 

f1,...,fm∈ℂ [x1,...,xn] komplex együtthatós polinomok. Ha mindegyik fi legfeljebb elsőfokú, azaz a1x1+...+anxn-b 

alakú, akkor egy lineáris egyenletrendszerhez jutunk, amelynek megoldására a Gauss-elimináció szolgál. Ha 

viszont csak egy ismeretlen van, akkor az fi(x) polinomoknak az euklideszi algoritmussal kiszámíthatjuk a d(x) 

kitüntetett közös osztóját, és a megoldások a d polinom gyökei lesznek. A Gröbner-bázisok elmélete e két 

eljárás közös általánosításának tekinthető. 

Legyen I=(f1,...,fm) a fenti egyenletrendszerben megadott polinomok által generált ideál ℂ [x1,...,xn]-ben. A cél 

általában az, hogy eldöntsük: egy adott f polinom benne van-e I-ben, vagy sem. Például az egyváltozós esetben 

ez akkor és csak akkor igaz, ha a d kitüntetett közös osztó f-nek osztója. Az 5.6.9. Nullahelytétel szerint az 

egyenletrendszernek akkor és csak akkor van megoldása, ha a konstans 1 polinom nincsen benne I-ben. 

Annak eldöntésére, hogy f∈  I teljesül-e, az I ideál f1,...,fm generátorrendszerét (más szóval bázisát) egy másik, 

„szebb” generátorrendszerrel szeretnénk helyettesíteni. Az egyváltozós esetben ez a d legnagyobb közös 

osztóból álló egyetlen polinom lehet, a lineáris esetben pedig például olyan legfeljebb elsőfokú polinomok, 

amelyek a Gauss-elimináció végeredményéből kaphatók (amikor az egyenletrendszer mátrixa már „felső 

háromszög” alakú, vagy akár diagonális). Emlékeztetjük az Olvasót, hogy egy polinom főtagján a 

lexikografikus rendezésben legnagyobb tagját értjük (6. szakasz). 

5.6.30. Definíció.  Legyen I ideálja a ℂ [x1,...,xn]-nek. A g1,...,gmGröbner-bázisaI-nek, ha (g1,...,gm)=I, és minden 

f∈  I nem nulla polinomra igaz, hogy f főtagja osztható valamelyik gi főtagjával. 

Megjegyzés 

A Gröbner-bázisok elméletében szokás a polinomok tagjait a lexikografikustól eltérő módon is 

rendezni. Például megtehetjük, hogy a tagokat szétválogatjuk fokszám szerint, minden egyes 

csoportban lexikografikusan rendezünk, majd e csoportokat fokszám szerint növekvő sorrendben írjuk 

le. Ekkor tehát a „főtag” a legnagyobb fokú tagok közötti lexikografikusan legnagyobb tag lesz. A 

Gröbner-bázis definíciójában mindig előre meg kell mondani, hogy a polinom tagjait milyen módon 

rendezzük. Mi az egyszerűség kedvéért végig a hagyományos lexikografikus rendezést fogjuk 

használni. 
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Miért hasznos egy Gröbner-bázis? Ennek megértéséhez a maradékos osztás fogalmát kell általánosítanunk. 

5.6.31. Definíció.   Legyenek f, g1,...,gm∈ℂ [x1,...,xn] tetszőleges polinomok. Ekkor az f-et a g1,...,gm rendszerrel a 

következőképpen „oszthatjuk el maradékosan”. Ha valamelyik gi főtagja osztója f főtagjának, akkor vonjuk le f-

ből a gi egy alkalmas polinomszorosát úgy, hogy f főtagja kiessen. Az eredményül kapott polinomra ismételjük 

meg az eljárást, addig amíg lehet. A végén kapott r polinom az osztás „maradéka”. Ha ez nem nulla, akkor r 

főtagja már nem osztható egyik gi főtagjával sem. 

Az eljárás véget ér a 2.7.19. Feladat miatt, mert a kapott polinomoknak lexikografikusan egyre kisebb a főtagja. 

Megjegyezzük, hogy ez a maradékos osztás általában nem egyértelmű, a kapott maradék sem az. 

5.6.32. Állítás.  Tegyük föl, hogy g1,...,gm Gröbner-bázisa egy I ideálnak. Ekkor az f polinom akkor és csak 

akkor eleme I-nek, ha a g1,...,gm rendszerrel maradékosan elosztva a maradék nulla. 

Bizonyítás. Nyilván az r maradék pontosan akkor van I-ben, ha az eredeti f benne van (hiszen csupa I-beli 

elemet vontunk le f-ből). De r∈  I akkor és csak akkor teljesül, ha r=0, hiszen különben a Gröbner-bázis 

definíciója szerint az osztási eljárást folytatni lehetne. □ 

Így egyszerű algoritmust kaptunk annak eldöntésére, hogy egy tetszőleges f polinom I-ben van-e, vagy sem. 

Megjegyzés 

A most leírt osztási eljárás az egyváltozós polinomoknál tanult maradékos osztást általánosítja: az 

egyváltozós esetben az I ideál minden egyelemű generátorrendszere Gröbner-bázis lesz. Lineáris 

egyenletrendszereknél a felső háromszög-mátrix alak ad Gröbner-bázist. Például ha I=(x1+x2-3, x1-x2-

1), akkor a g1(x1,x2)=x1+x2-3 és a g2(x1,x2)=2x2-2 polinomok Gröbner-bázist alkotnak az I=(x1-2,x2-1) 

ideálban, hiszen ebben az ideálban nincs (nem nulla) konstans polinom, és így minden I-beli polinom 

főtagja vagy x1-gyel, vagy x2-vel osztható. 

Az 5.6.41. Feladat szerint minden ideálnak van Gröbner-bázisa. Az izgalmas kérdés az, hogy az ideál egy 

generátorrendszeréből hogyan lehet egy Gröbner-bázist gyorsan kiszámítani. Vázlatosan ismertetjük Buchberger 

algoritmusát, ami exponenciális futásidejű is lehet, de sok esetben mégis hasznos. 

Legyen az f és g polinomok főtagja F=ax1
m

1... xn
m

n és G=bx1
k

1... xn
k

n, ahol a,b∈ℂ , továbbá ℓj=min(mj,kj) (ahol 1≤ j≤ 

n), és H=x1
ℓ

1... xn
ℓ

n az F és G kitüntetett közös osztója. Az f és g polinomok S-polinomja az 
 

 
(5.1) 

(a képlet jobb oldalán szereplő két polinom főtagja kiesik). Buchberger megmutatta (5.6.42. Feladat), hogy ha 

(g1,...,gm)=I, akkor ahhoz, hogy g1,...,gm Gröbner-bázis legyen, elegendő ellenőrizni, hogy S(gi,gj)-t a g1,...,gm 

rendszerrel maradékosan osztva a maradék nulla minden i≠ j esetén. 

Ennek alapján Buchberger algoritmusa a következő. Induljunk ki az I ideál tetszőleges f1,...,fk 

generátorrendszeréből. Számítsuk ki az összes S(fi,fj) polinom rij osztási maradékát az f1,...,fk rendszerre nézve, és 

vegyük hozzá az f1,...,fk generátorrendszerhez mindegyik nem nulla rij polinomot. Ismételgessük ezt a lépést (a 

kibővített generátorrendszerrel). Meg lehet mutatni, hogy az eljárás véget ér (amikor már mindegyik maradék 

nulla lesz, lásd 5.6.43. Feladat), és nyilván I egy Gröbner-bázisát eredményezi. 

Megjegyzés 

A Maple programban a gbasis parancs szolgál Gröbner-bázisok kiszámítására. Ebben paraméterként 

meg kell adni a használni kívánt rendezést is. Például plex(x,y) azt a lexikografikus rendezést jelenti, 

ahol x nagyobb, mint y, vagyis például x2 nagyobb, mint xy4. 

Gondolkodjunk!   

5.6.33. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy R egységelemes, kommutatív gyűrű. Igazoljuk, hogy a P ideál akkor és 

csak akkor prímideál, ha tetszőleges B és C ideálokra BC⊆ P pontosan akkor teljesül, ha B⊆ P vagy C⊆ P. 
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5.6.34. Gyakorlat.  Adjunk példát olyan R Noether-gyűrűre, amelyben van két egymást tartalmazó, {0}-tól és 

R-től különböző prímideál. 

5.6.35. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a ℂ [x,y] gyűrű (x2,y) ideálja primér, de nem hatványa a radikáljának. 

5.6.36. Gyakorlat.  Állítsuk elő a ℂ [x,y] gyűrű alábbi ideáljait primér ideálok metszeteként, és a felbontás 

tényezőinek adjuk meg a radikálját is. A felsorolt ideálok közül melyek azok, melyeknek a radikálja maga is 

prímideál? 

1. (x2+y2). 
2. (xy2). 
3. (x2, xy). 
4. (x3, x2y2, xy3). 

5.6.37. Gyakorlat.  Igazoljuk az 5.6.9. Nullahelytétel felhasználásával, hogy ha I valódi ideálja a ℂ [x1,...,xn] 

polinomgyűrűnek, akkor I elemeinek van közös zérushelye ℂ n-ben. 

5.6.38. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a ℂ [x,y,z] gyűrű (xy,z) ideálja nem áll elő primér ideálok szorzataként. 

Állítsuk elő primér ideálok metszeteként. 

5.6.39. Gyakorlat.  Legyenek G1,...,Gm∈  ℂ [x1,...,xn] egytagú polinomok. Mutassuk meg, hogy az egytagú F 

polinom akkor és csak akkor van benne a (G1,...,Gm) ideálban, ha valamelyik Gi-nek többszöröse. 

5.6.40. Feladat.  Legyen I⊲ℂ [x1,...,xn], és g1,...,gm∈  I olyan polinomok, hogy minden I-beli polinom főtagja 

benne van a g1,...,gm polinomok főtagjai által generált ideálban. Igazoljuk, hogy g1,...,gm Gröbner-bázisa I-nek. 

5.6.41. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a ℂ [x1,..., xn] polinomgyűrű minden ideáljának van Gröbner-bázisa. 

5.6.42. Feladat.   *  Igazoljuk Buchberger kritériumát, amely a következőt állítja. Ha (g1,...,gm)=I, és minden i≠ j 

esetén S(gi,gj)-t a g1,...,gm rendszerrel maradékosan osztva a maradék nulla (ahol S(gi,gj) a (5.1) egyenletében 

definiált S-polinom), akkor g1,...,gm Gröbner-bázisa I-nek. 

5.6.43. Feladat.  Igazoljuk, hogy Buchberger algoritmusa véges sok lépésben véget ér. 

7. Hányadostest 

A racionális számokat úgy kapjuk az egészekből, hogy törteket képzünk. Szeretnénk olyan törtekkel is számolni, 

ahol a számláló és a nevező polinom (vagy egy általános gyűrű eleme). Erre már szükségünk is lett volna a 

3.4.11. Tétel bizonyításához, amikor a számelmélet alaptételét akartuk belátni ℤ [x] helyett tetszőleges, 

alaptételes gyűrű fölötti polinomgyűrűben. A 3.4.11. Tétel bizonyítása azáltal válik teljessé, ha a törtek 

bevezetését precízen elvégezzük (lásd a megjegyzéseket a tétel előtt). 

A törtek azért hasznosak, mert osztani is lehet közöttük, tehát egy R gyűrűből egy T testet kapunk. Mindegyik 

tört az R két elemének hányadosa, ez indokolja a következő elnevezést. 

5.7.1. Definíció.  Azt mondjuk, hogy a T test az R gyűrűnek hányadosteste, ha R részgyűrűje T-nek, és T minden 

eleme előáll R két elemének hányadosaként. 

Megjegyzés 

A nullgyűrű ugyan bármely testnek részgyűrűje, de hányadosteste nincs, hiszen nullával nem 

oszthatunk, és így a hányadosok halmaza üres. 

5.7.2. Tétel.  Egy R≠ 0 gyűrűnek akkor és csak akkor létezik hányadosteste, ha kommutatív és nullosztómentes. 

Bizonyítás. Mivel egy test kommutatív és nullosztómentes, minden részgyűrűje is ilyen. A megfordítás 

bizonyításához tegyük föl, hogy R≠ 0 kommutatív, nullosztómentes gyűrű. A T testet úgy konstruáljuk meg, 

hogy bevezetjük az R-beli törtek fogalmát. 

Legyen tehát a,b∈  R, ahol b≠ 0, és tekinteni szeretnénk az a/b törtek halmazát. Ezzel a jelöléssel ugyanaz a 

gond, mint ami a komplex számok precíz bevezetésénél (az 6. szakaszban): addig, amíg nincs meg a T test, 

addig nem beszélhetünk az osztás műveletéről, és így az a/b hányadosról sem! A komplex számok esetében ezt 
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úgy oldottuk meg, hogy az a+bi számra gondoltunk, de a papírra az (a,b) rendezett párt írtuk. Ugyanezt tesszük 

most is, legyen 

 

Az (a,b) leírásakor az a/b törtre fogunk gondolni. 

Van egy másik probléma is. A racionális számok esetében tudjuk, hogy a 2/4 és a 4/8 tört ugyanazt a számot 

adja. Ezért a P halmazban is azonosítani kellene azokat a törteket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az „értékük” 

egyforma. Mikor lesz a/b és c/d két ilyen tört? Ha már megvan a T test, akkor a kettő egyenlőségét keresztbe 

szorozva ad=bc adódik. Legyen tehát 

 

Azokat a párokat, amelyekre ez teljesül, azonosítanunk kell. 

Ezt a következőképpen valósítjuk meg. Belátjuk, hogy a fent definiált ∼ egy ekvivalenciareláció (lásd 4.4.8. 

Definíció). Ez azt jelenti, hogy az S halmaznak egy partícióját létesíti (lásd 4.4.9. Tétel, ezt a technikát 

használtuk a mellékosztályok fogalmának bevezetésekor is). A T test elemei ennek a partíciónak az osztályai 

lesznek, ezeken kell majd a testműveleteket értelmeznünk (ahogy a faktorgyűrű esetében is tettük). 

Az, hogy ∼ ekvivalenciareláció, nagyon könnyű állítás. Példaként a tranzitivitást látjuk be, a reflexivitás és a 

szimmetria ellenőrzését az Olvasóra hagyjuk. Tegyük föl tehát, hogy 

 

(persze tudjuk, hogy b,d,f≠ 0). Ez azt jelenti, hogy ad=bc és cf=de. Az első egyenlőséget szorozzuk meg f-fel: 

 

a második egyenlőség miatt. Mivel d≠ 0, szabad d-vel egyszerűsíteni, és af=be adódik, azaz (a,b)∼ (e,f). 

Érdemes észrevenni, hogy 
 

 (5.2) 

tetszőleges nem nulla c esetén. Ez „keresztbe szorzással” azonnal adódik (az a feltevés, hogy c≠ 0, azért kell, 

hogy a jobb oldali „tört” „nevezője” se legyen nulla). Ezt az egyszerűsítési tulajdonságot később felhasználjuk 

majd. 

Legyenek T elemei a most definiált ekvivalenciaosztályok. A műveletek bevezetéséhez a törtek szokásos 

összegét és szorzatát kell fölírnunk. Motivációnk az, hogy ha már készen lenne a T test, akkor közös nevezőre 

hozással 

 

Ennek alapján legyen 

 

Ez két művelet, amit a P halmazon értelmeztünk. Mivel mi a T test műveleteit akarjuk definiálni, ugyanúgy kell 

eljárnunk, mint amikor a faktorcsoportban adtuk meg a szorzást, azaz reprezentánsokkal kell számolni. Vagyis 

ha u és v két eleme T-nek (azaz két ekvivalenciaosztály), akkor válasszunk ki egy-egy (a,b)∈  u és (c,d)∈  v 

reprezentánselemet, keressük meg, hogy (a,b)+(c,d) melyik ekvivalenciaosztályban van, és ez az osztály legyen 

u+v. Hasonlóan definiáljuk u és v szorzatát is. 

Elsősorban meg kell mutatnunk, hogy a kapott műveletek jóldefiniáltak. Ezt csak az összeadásra végezzük el, a 

szorzást az Olvasóra hagyjuk. A jóldefiniáltság azt jelenti (lásd a 4.7.12. Állítás bizonyításában a 

megjegyzéseket), hogy ha (a,b)∼ (a',b') és (c,d)∼ (c',d'), akkor 
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Ennek igazolása egyszerű számolás: ab'=ba' és cd'=dc', tehát 

 

vagyis (ad+bc,bd)∼ (a'd'+b'c',b'd'). 

A következő lépés annak megmutatása, hogy T test. Ez is nagyon egyszerű, ezért csak mintabizonyításokat 

adunk. Az összeadás és a szorzás is könnyen láthatóan asszociatív és kommutatív, ellenőrizzük a 

disztributivitást. 

 

A kapott két pár nem egyenlő, de ekvivalensek a fenti (5.2) egyenlőség miatt. Ezért T-ben teljesül a 

disztributivitás is. 

Könnyen ellenőrizhető, hogy (0,b)+(e,f)∼ (e,f), és ezért (0,b) osztálya T-nek nulleleme. (Itt b≠ 0; ilyen létezik, 

mert R nem a nullgyűrű.) Mivel a nullelem egyértelmű, a (0,b) alakú párok mind ugyanabban az 

ekvivalenciaosztályban kell, hogy legyenek. Valójában ezek maguk egy osztályt alkotnak, hiszen (0,b)∼ (c,d) 

akkor és csak akkor teljesül, ha bc=0d=0, azaz b≠ 0 miatt ha c=0. Ez az osztály tehát T nulleleme. Az is 

azonnal látszik, hogy (a,b) osztályának (-a,b) osztálya ellentettje lesz. Ezzel beláttuk, hogy T kommutatív gyűrű. 

Most megkeressük T egységelemét. A racionális számok között az 1 számot úgy találhatjuk meg, hogy 2/2, 3/3, 

és így tovább. Tekintsük tehát a (b,b) pár osztályát, ahol b≠ 0. Ez az osztály egységeleme T-nek, hiszen 

tetszőleges (e,f)∈  P esetén 

 

a fenti (5.2) egyenlőség miatt. Az egységelem osztálya az összes (c,c) párokból áll, ahol c≠ 0, hiszen (b,b)∼ 

(c,d) akkor és csak akkor, ha bd=bc, azaz b≠ 0 miatt ha c=d. 

Mivel T nulleleme pontosan a (0,b) alakú párokból áll, ha (a,b) osztálya nem T nulleleme, akkor a≠ 0, és így 

(b,a)∈  P. Persze (a,b) és (b,a) osztályai inverzek, hiszen szorzatuk az (ab,ab) elem osztálya, vagyis az 

egységelem. Ezért T test. 

A bizonyítással még nem vagyunk készen, hiszen az állításban az szerepelt, hogy R részgyűrűje kell, hogy 

legyen T-nek. Ez most nem is igaz, hiszen T elemei R-beli párokból készített halmazok. A probléma ugyanaz, 

mint a komplex számok precíz bevezetésekor: ha komplex számnak az (a,b) párokat tekintjük a+bi-re gondolva, 

akkor ezek között nincsenek ott a valós számok. A problémát úgy oldottuk meg, hogy az r valós számot 

azonosítottuk az (r,0) párral. 

A 3 egész számot tört alakban fölírhatjuk úgy is, hogy 6/2, 9/3, és így tovább. Ennek alapján ha r∈  R, akkor r-et 

T-ben úgy találhatjuk meg, hogy az (rb,b) párokat tekintjük, ahol b≠ 0. Ezek is egyetlen osztályt alkotnak, 

hiszen (rb,b)∼ (c,d) akkor és csak akkor, ha rbd=bc, azaz ha c=rd. Meg fogjuk mutatni, hogy ezek a párok az 

R-rel izomorf részgyűrűt alkotnak T-ben (és így ezt a részgyűrűt R-rel azonosítva készen is leszünk). 

Azt kell tehát belátni, hogy az az α leképezés, amely r∈  R-hez az (rb,b) alakú elemek osztályát rendeli, injektív 

és művelettartó (azaz beágyazás). Ha r≠ s∈  R, akkor (rb,b) és (sb,b) nem lehetnek egy osztályban hiszen akkor 

rbb=sbb teljesülne, ahonnan r=s. Az összegtartás igazolásához legyen r,s∈  R. Ekkor α(r)+α(s) az 

 

pár osztálya, α(r+s) pedig az  páré. Láthatjuk, hogy ez a két pár ekvivalens. A szorzattartás 

hasonló bizonyítását az Olvasóra hagyjuk. 

Meg kell még mutatni, hogy T hányadosteste R-nek. Vegyük T tetszőleges u elemét, ez egy (a,b) pár osztálya. 

Azt fogjuk megmutatni, hogy ez az osztály az a és b elemeknek, pontosabban a velük T-ben azonosított α(a) és 

α(b) elemeknek a hányadosa, vagyis hogy uα(b)=α(a). Mivel α(b) a (bd,d) elem osztálya (mindegy, hogy melyik 
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d-re), és (a,b)(bd,d)=(abd,bd), ami tényleg az α(a) osztályában van, ezért uα(b)=α(a) tényleg teljesül, azaz T 

hányadosteste R-nek. □ 

Megjegyzés 

A fenti bizonyításban használtuk, hogy R kommutatív. Az sajnos nem igaz, hogy minden 

nullosztómentes (de nem feltétlenül kommutatív) gyűrű beágyazható egy ferdetestbe. Ha R 

kommutatív, de nem nullosztómentes, akkor a fenti konstrukció módosításával megtehetjük, hogy csak 

bizonyos elemeknek készítünk inverzet. Ezek nem lehetnek nullosztók, hiszen egy nullosztó nem 

invertálható (lásd 2.2.30. Gyakorlat). A pontos állítást a következő gyakorlat tartalmazza. Az ebben 

leírt konstrukciót geometriai okokból szokás lokalizáltnak nevezni. 

5.7.3. Gyakorlat.  Legyen R kommutatív gyűrű, és F az R egy olyan részhalmaza, amely a szorzásra zárt, de 0∉  

F és F nullosztót sem tartalmaz. Mutassuk meg, hogy van olyan S kommutatív, egységelemes gyűrű, amelynek 

R részgyűrűje, S minden eleme előáll egy R-beli és egy F-beli elem hányadosaként, és F minden eleme S-ben 

már invertálható. 

Így minden kommutatív gyűrű részgyűrűje egy egységelemes gyűrűnek. Ezt tetszőleges gyűrű esetén beláttuk 

már az 5.1.27. Gyakorlatban. 

A hányadostest nemcsak létezik, hanem izomorfia erejéig egyértelműen meg is van határozva. Sőt, az R gyűrű 

két hányadosteste között mindig van olyan izomorfizmus is, ami R elemeit fixen hagyja. 

5.7.4. Tétel.  Ha T és S hányadostestei az R kommutatív, nullosztómentes gyűrűnek, akkor létezik olyan θ: T→ 

S izomorfizmus, amely R minden elemét önmagába viszi. 

Bizonyítás. Elég belátni, hogy az előző tételben konstruált T testre igaz az állítás. Ha ugyanis ezt már tudjuk, és 

S1, S2 két hányadosteste R-nek, akkor ezek mindketten T-vel izomorfak lesznek, és így e két izomorfizmus 

kompozíciója révén egymással is. Természetesen ez a kompozíció is fixen hagyja R elemeit. 

Legyen T az előző tételben konstruált test, és S tetszőleges test, amelynek R részgyűrűje. A θ:T→ S leképezés 

megadásához vegyük T egy elemét, ez egy (a,b) pár ekvivalenciaosztálya. Itt a,b∈  R⊆ S, tehát b≠ 0 miatt az a/b 

osztás elvégezhető S-ben, jelölje s∈  S az eredményt. Definiáljuk a θ függvényt úgy, hogy az (a,b) pár 

osztályához s-et rendeljen. 

Ez a θ függvény jóldefiniált. Valóban, ha (a,b)∼ (c,d) akkor ad=bc, amit S-ben átrendezhetünk az s=a/b=c/d 

alakba. Ezért a θ függvény akkor is s-et rendel az (a,b) osztályához, ha azt (c,d)-vel reprezentáljuk. 

Annak megmutatásához, hogy θ összegtartó, csak azt kell észrevenni, hogy az S testben számolva 

 

Hasonlóan igazolható a szorzattartás is. 

Ha r∈  R, akkor ezt azonosítottuk az (rb,b) alakú párok osztályával. Ehhez az osztályhoz θ az rb/b=r elemet 

rendeli, vagyis θ fixen hagyja R elemeit. 

A θ injektív, hiszen ha (a,b) osztályának képe nulla, akkor a/b értéke S-ben nulla, azaz a=0. De akkor (a,b) 

osztálya a T nulleleme. 

Megjegyzés 

A θ injektivitásának bizonyításához hivatkozhattunk volna arra is, hogy egy testnek csak triviális 

ideáljai vannak (5.3.2. Állítás), és így θ magja is vagy nulla, vagy az egész T. A közvetlen számolás 

azonban egyszerűbb, és megvan az az előnye is, hogy könnyen általánosítható az 5.7.3. Gyakorlatban 

leírt szituációra. 

Végül ha S hányadosteste R-nek, akkor θ szürjektív is, hiszen ekkor S minden eleme a/b alakú alkalmas a,b∈  R 

elemekre, és így az (a,b) ekvivalenciaosztályának a képe. □ 



 Gyűrűk  

 218  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az előző tétel alapján beszélhetünk az R gyűrűnek „a” hányadostestéről (hiszen izomorfia erejéig csak egy ilyen 

van). 

5.7.5. Következmény.  Ha R részgyűrűje egy S testnek, akkor S-nek van az R hányadostestével izomorf 

részteste, és ez az a/b alakú elemek halmaza, ahol a,b∈  R. 

Bizonyítás. Az a/b alakú elemek, ahol a,b∈  R, könnyen láthatóan résztestet alkotnak S-ben. Ez persze 

hányadosteste R-nek. □ 

Megjegyzés 

Az előző bizonyításban megspórolhatjuk a számolást, ha észrevesszük, hogy az 5.7.4. Tétel 

bizonyításának csak az utolsó bekezdésében használtuk ki, hogy S hányadosteste R-nek. Hiszen ekkor 

θ ugyanúgy megkonstruálható, csak általában nem lesz szürjektív. Viszont Im(θ) nyilván résztest, és 

pont az, amiről a következményben szó van. 

Mindezek alapján látjuk, hogy az egész számok gyűrűjének hányadosteste ℚ. Ha R szokásos gyűrű, akkor az 

R[x1,...,xn] polinomgyűrű hányadostestének elemeit racionális törtfüggvényeknek nevezzük, és R(x1,...,xn)-nel 

jelöljük. 

Megjegyzés 

Az 5.7.2. Tétel bizonyításában R-et azonosítottuk T egy részgyűrűjével. Igazából egy α: R→ T injektív 

homomorfizmust definiáltunk, amelyre igaz, hogy T minden eleme α(a)/α(b) alakú alkalmas a,b∈  R 

elemekre. Ha az azonosítást nem végezzük el, akkor az 5.7.4. Tétel a következőképpen fogalmazható. 

Ha β: R→ S egy injektív homomorfizmus egy S testbe, akkor (egyértelműen) létezik egy θ:T→ S 

injektív homomorfizmus, melyre θ∘ α=β (ez az egyenlőség fejezi ki azt, amit korábban úgy 

fogalmaztunk, hogy θ az R elemeit fixen hagyja). Mindezt le is rajzolhatjuk: 

 

Ez a fogalmazás első olvasásra nagyon nyakatekertnek tűnik. Van azonban előnye is: hasonló 

diagramokkal nagyon egyszerűen számolhatunk abban az esetben, ha sok homomorfizmust kell 
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egyszerre vizsgálnunk. Az ilyesfajta ábrákat kommutatív diagramoknak nevezik, lásd a Kommutatív 

diagram bekezdésben. 

Gondolkodjunk!   

5.7.6. Gyakorlat.  Melyik „ismert” testtel izomorf a páros számok gyűrűjének, a ℤ [x] polinomgyűrűnek, illetve 

a Gauss-egészek gyűrűjének a hányadosteste? 

5.7.7. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha az R kommutatív, nullosztómentes gyűrű és I nem nulla ideál R-ben, 

akkor R és I hányadosteste izomorf. 

5.7.8. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű, P prímideálja R-nek, és F a P-n kívüli elemek halmaza. Készítsük 

el az 5.7.3. Gyakorlatban leírt S≥ R gyűrűt. Mutassuk meg, hogy S egyetlen maximális ideálja az olyan a/b 

törtekből áll, melyekre a∈  P (és b∈  F). 

5.7.9. Gyakorlat.  Általánosítsuk a 3.5.2. Schönemann–Eisenstein-kritériumot tetszőleges R alaptételes gyűrűre. 

(Lásd 3.5.16. Feladat.) 

5.7.10. Feladat.  Legyen R (szokásos) főideálgyűrű és T a hányadosteste. Igazoljuk, hogy minden R≤ S≤ T 

részgyűrű főideálgyűrű. 

5.7.11. Feladat.   *  Legyen R szokásos gyűrű és T a hányadosteste. Bizonyítsuk be, hogy ha minden R≤ S≤ T 

részgyűrű alaptételes, akkor R főideálgyűrű. 

8. Karakterisztika és prímtest 

Ebben a szakaszban két témakört tárgyalunk. Először megvizsgáljuk, hogy egy nullosztómentes gyűrűben 

milyen lehet az elemek rendje az összeadásra. Ez vezet el a karakterisztika fogalmához. Ebből kiindulva leírjuk 

azoknak a testeknek a szerkezetét, amelyeknek már nincs valódi részteste. 

Amikor polinomok többszörös gyökeit vizsgáltuk deriválás segítségével a 6. szakaszban, már találkoztunk azzal 

a jelenséggel, hogy egy nullosztómentes gyűrű nem nulla elemének nem nulla egész számszorosa lehet nulla. 

Például a ℤ 2[x] polinomgyűrűben minden elem kétszerese nulla. Ilyesmi a ℂ [x]-ben nem fordulhat elő. Most 

ezt a jelenséget fogjuk megvizsgálni. Ehhez érdemes a 2.2.37. Gyakorlat segítségével felfrissíteni a 

gyűrűelemek egész számszorosaira vonatkozó azonosságokat. 

5.8.1. Tétel.  Tegyük föl, hogy R nullosztómentes gyűrű. Ekkor vagy 

1. van olyan p prímszám, hogy R minden elemének p-szerese nulla, vagy 
2. tetszőleges 0≠ r∈  R és 0≠ n∈ℤ  esetén nr≠ 0. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy (2) nem igaz, vagyis van olyan 0≠ r∈  R és 0≠ n∈ℤ , hogy nr=0. Az R az 

összeadásra nézve csoport, amelyben egy r elem rendjét a szokásos módon o(r)-rel jelöljük. Az elemrendről 

tanultak szerint az nr=0 miatt o(r) (véges, és) osztója n-nek. Legyen m=o(r). Persze mr=0. 

Tetszőleges s∈  R esetén 

 

Mivel R nullosztómentes és r≠ 0, innen ms=0 adódik. Tehát o(s) véges, és osztója m=o(r)-nek. Ha s sem nulla, 

akkor ugyanez a gondolatmenet az r és s fölcserélésével azt adja, hogy o(r)∣ o(s), és így e két elemrend egyenlő. 

Azt láttuk be, hogy R-ben mindegyik nem nulla elem rendje ugyanaz az m szám. Az (1) igazolásához már csak 

azt kell megmutatni, hogy m prímszám. Tegyük föl, hogy m=ab, ahol a, b pozitív egészek. Ekkor 

 

Mivel R nullosztómentes, ar=0 vagy br=0. Az első esetben m=o(r)∣ a, vagyis a∣ m miatt a=m. A második 

esetben ugyanígy azt kapjuk, hogy b=m. Ezért m tényleg prímszám. □ 

5.8.2. Definíció.  Az előző tételbeli (1) esetben azt mondjuk, hogy az R nullosztómentes gyűrű karakterisztikája 

a p prímszám. A (2) esetben R karakterisztikája nulla. 
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Megjegyzés 

Miért nullának, miért nem végtelennek mondjuk a (2) esetben a karakterisztikát? Hiszen ilyenkor a 

nem nulla elemek rendje végtelen! 

A magyarázathoz térjünk vissza a 4.3.10. Gyakorlat megoldásához, de fogalmazzunk most már az 

ideálok nyelvén. Ha g eleme egy G csoportnak, akkor a g elem „jó kitevői” egy I ideált alkotnak a ℤ  

gyűrűben. Mivel ℤ  euklideszi gyűrű, ez az ideál főideál. Ha nem csak a nullából áll, akkor g rendje 

véges, és ez a rend az I ideálnak a pozitív generátoreleme, vagyis I=(o(g)). Ha viszont I={0}, akkor az I 

ideált a nulla generálja. Ezért kézenfekvő lenne azt mondani, hogy ebben az esetben a g elem rendje 

nulla, hiszen akkor minden g-re teljesülne, hogy I=(o(g)). A csoportelmélet terminológiáját emiatt nem 

változtatjuk meg, de a következő fejezetben, amikor modulusok elemeinek rendjét definiáljuk, már ezt 

az újfajta elnevezést fogjuk használni. 

A karakterisztika segítségével a 3.6.5. Tétel a következőképpen írható. 

5.8.3. Tétel.  Tegyük föl, hogy R szokásos gyűrű, és b∈  R az f∈  R[x] polinomnak pontosan k-szoros gyöke (k≥ 

1 egész). Ekkor b az f deriváltjának legalább k-1-szeres gyöke. Ha az R gyűrű karakterisztikája nem osztója k-

nak, akkor b az f deriváltjának pontosan k-1-szeres gyöke.□ 

A p≠ 0 karakterisztikájú kommutatív gyűrűknek van egy alapvetően fontos tulajdonsága: tagonként lehet p-edik 

hatványra emelni. 

5.8.4. Tétel.  Legyen R egy p karakterisztikájú kommutatív gyűrű, ahol p prímszám. Ekkor tetszőleges r,s∈  R 

esetén 

 

Ezért a θ(r)=rp leképezés az R gyűrűnek önmagába vezető homomorfizmusa. Ugyanez az állítás érvényes p 

helyett p minden hatványára. 

Bizonyítás. Az (r+s)p=rp+sp összefüggést már beláttuk a 3.3.22. Feladatban. Ezért θ homomorfizmus az 

összeadásra, és így a kivonást is tartja. 

Megjegyzés 

Természetesen (r-s)p=rp+(-s)p, ami páratlan p esetén rp-sp. Ha viszont p páros, vagyis prím lévén p=2, 

akkor -1=1, vagyis sp=-sp, és ezért a kívánt összefüggés ekkor is igaz. 

Mivel (rs)n=rnsn minden kommutatív gyűrűben nyilvánvalóan teljesül (2.2.20. Gyakorlat), a θ tényleg 

homomorfizmus. Homomorfizmusok kompozíciója is homomorfizmus, tehát a θ leképezést önmagával k-szor 

komponálva is homomorfizmust kapunk. Ez a leképezés minden r elemhez rpk-t rendel, és így az utolsó állítást is 

beláttuk. □ 

5.8.5. Definíció.  Egy p≠ 0 karakterisztikájú kommutatív gyűrűben az x↦ xp leképezést a gyűrű Frobenius-

endomorfizmusának nevezzük. 

(Általában az endomorfizmusnak egy struktúra önmagába menő homomorfizmusát hívjuk, lásd 4.8.12. 

Definíció.) 

5.8.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy nullosztómentes, p≠ 0 karakterisztikájú kommutatív gyűrűben a 

Frobenius-endomorfizmus injektív leképezés, és ezért minden elemnek minden k-ra legfeljebb egy pk-adik 

gyöke lehet. 

Most térjünk rá a „minimális” testek vizsgálatára. 

5.8.7. Tétel.  Legyen T test. Ekkor T-nek létezik a legszűkebb P részteste (ami T minden résztestének része), és 

P tartalmazza T egységelemét. Ha T karakterisztikája nulla, akkor P izomorf a racionális számok testével. Ha T 

karakterisztikája a p prímszám, akkor P izomorf ℤ p-vel. 

Bizonyítás. Csoportoknál, gyűrűknél megszoktuk, hogy a „legszűkebb” részstruktúra mindig egyelemű, 

csoportoknál a neutrális elemből, gyűrűknél a nullelemből áll. Testeknél azonban vigyázni kell, mert az 
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egyelemű gyűrűt (vagyis a nullgyűrűt) nem tekintettük testnek. Persze résztestek metszete résztest, és ezért a 

legszűkebb P résztest létezik, mint a T összes résztestének a metszete. 

Nullosztómentes gyűrűben minden egységelemes részgyűrű egységeleme az egész gyűrűnek is egységeleme (a 

2.4.29. Gyakorlat, vagy akár az 5.3.4. Lemma miatt). Ezért a T test e egységeleme benne van T minden 

résztestében, és így P-ben is. 

A bizonyítás a következőképpen fog haladni. Ha T karakterisztikája egy p prímszám, akkor megmutatjuk, hogy 

P az e,2e,...,(p-1)e,pe=0 elemekből áll, és ke↔ k izomorfizmus ℤ p és P között. Ha viszont T karakterisztikája 

nulla, akkor az fog kiderülni, hogy P elemei az (me)/(ne) törtek, ahol m,n egész számok, és ezt a hányadost az 

m/n racionális számnak megfeleltetve izomorfizmust kapunk. 

5.8.8. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha a T test karakterisztikája nulla, akkor (me)/(ne)=(ke)/(ℓ e) akkor és 

csak akkor teljesül, ha mℓ=nk, és így a θ: m/n→ (me)/(ne) leképezés ℚ-ból T-be jóldefiniált. Ellenőrizzük, hogy 

művelettartó, és izomorfizmus ℚ és P között. 

Az 5.8.8. Gyakorlat előtti bekezdés többi állítása is hasonlóan, egyszerűen kiszámolható. Tanulságos azonban 

ehelyett felhasználni a korábban tanultakat, most egy ilyen bizonyítás következik. Tekintsük azt a ℤ -ből T-be 

menő θ leképezést, amelyre θ(n)=ne. Ez a leképezés gyűrűhomomorfizmus, hiszen 

 

és e2=e miatt 

 

Emiatt az 

 

halmaz részgyűrű T-ben. Az is világos, hogy R⊆ P, hiszen R elemei az e-ből összeadással és kivonással 

kaphatók. 

Vizsgáljuk először azt az esetet, amikor T karakterisztikája nulla. Ekkor az e elem rendje az összeadásra 

végtelen, vagyis m≠ n∈ℤ  esetén me≠ ne. Így θ izomorfizmus ℤ  és R között. Mivel P osztásra is zárt, benne 

vannak az (me)/(ne) hányadosok is minden olyan esetben, amikor m,n∈ℤ  és n≠ 0. Az 5.7.5. Következmény 

miatt ezek résztestet alkotnak, amely hányadosteste R-nek. Mivel R izomorf ℤ -vel, és ℤ  hányadosteste ℚ, az R 

hányadosteste is ℚ-val izomorf a hányadostest egyértelműsége miatt. 

Most tegyük föl, hogy T karakterisztikája a p prímszám. Ekkor 

 

hiszen e rendje az összeadásra p. Megmutatjuk, hogy R=P, és hogy ez a résztest ℤ p-vel izomorf. A 

homomorfizmustétel szerint Im(θ)≅ ℤ /Ker(θ). A Ker(θ) elemei azok az n egészek, melyekre ne=0. Mivel e 

rendje p, az elemrend tulajdonságai miatt ezek az n számok pont p többszörösei, tehát 

 

Tehát R test, részteste T-nek. Mivel P a legszűkebb résztest, P⊆ R. Azt, hogy R⊆ P már korábban beláttuk. 

Ezért P=R≅ℤ p. □ 

Megjegyzés 

A fenti bizonyításból az is kiderült, hogy P a T egységeleme által generált résztest. Testek között 

generálásról a következő fejezetben lesz szó. 

5.8.9. Definíció.  Egy testet prímtestnek nevezünk, ha nincs valódi részteste. 

Azt láttuk tehát be, hogy a prímtestek izomorfia erejéig a ℤ p testek, ahol p prímszám, valamint a ℚ. Minden 

testnek a legszűkebb részteste prímtest. Az eddig elmondottak ferdetestekre is ugyanúgy érvényesek. 
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Gondolkodjunk!   

5.8.10. Gyakorlat.  Legyen θ: T→ S nem azonosan nulla homomorfizmus, ahol S és T testek. Mutassuk meg, 

hogy θ injektív, és a T és az S karakterisztikája egyenlő. 

5.8.11. Gyakorlat.  Legyen T test és θ: T→ T nem azonosan nulla homomorfizmus. Mutassuk meg, hogy θ 

fixen hagyja T prímtestének az elemeit. 

5.8.12. Gyakorlat.  Legyen T test. 

1. Mutassuk meg, hogy ha T karakterisztikája nem kettő, akkor fölírható benne a másodfokú egyenlet 

megoldóképlete. 
2. Adjunk példát olyan 2 karakterisztikájú testre, és olyan másodfokú polinomra, melyre nem alkalmazható a 

megoldóképlet. 
3. Igaz-e, hogy ha T minden eleméből vonható T-ben négyzetgyök, akkor nincs T fölött másodfokú irreducibilis 

polinom? 

5.8.13. Gyakorlat.  A 3.6.14. Gyakorlat általánosításaként mutassuk meg, hogy ha a T test p karakterisztikája 

nem osztója az n>0 egésznek (p=0 is megengedett), akkor az xn-1 polinomnak nincs többszörös gyöke a T 

testben. 

Ha a T test karakterisztikája nulla, akkor prímteste ℚ-val izomorf, és így beszélhetünk T[x]-ben is a Φn(x) 

körosztási polinomokról. Ha T karakterisztikája p≠ 0, akkor a prímteste ℤ p-vel izomorf. Ebben az esetben 

nevezzük a T test fölötti n-edik körosztási polinomnak azt a polinomot, amely a Φn∈ℤ [x] polinomból úgy 

adódik, hogy az együtthatóit mod p vesszük. Ezt is Φn(x) fogja jelölni, és persze ezekre is teljesül a 3.9.5. 

Lemmában megadott  összefüggés. 

A Φn(x)∈ℤ [x] körosztási polinom gyökei a primitív n-edik komplex egységgyökök, vagyis a ℂ  test 

multiplikatív csoportjának n rendű elemei. A következő feladat azt mutatja, hogy ez igaz tetszőleges testre is, ha 

a karakterisztika nem osztója n-nek. 

5.8.14. Feladat.  Tegyük föl, hogy a T test p karakterisztikája nem osztja az n>0 egészet (p=0 is megengedett). 

Mutassuk meg, hogy egy ε∈  T elem akkor és csak akkor gyöke a Φn(x)∈  T[x] körosztási polinomnak, ha ε 

rendje n a T multiplikatív csoportjában. 

5.8.15. Feladat.   *  Bizonyítsuk be az előző feladat felhasználásával, hogy minden n pozitív egészre van nk+1 

alakú prímszám (vagyis olyan, ami n-nel osztva 1 maradékot ad). 

Megjegyzés 

Ugyanezzel a technikával az is megmutatható, hogy végtelen sok nk+1 alakú prímszám van. Általában 

Dirichlet nevezetes számelméleti tétele azt mondja ki, hogy ha a≠ 0 és b relatív prím egész számok, 

akkor végtelen sok ak+b alakú prímszám van. Ezt eddig csak az analízis eszközeivel sikerült 

bebizonyítani. Egy viszonylag elemi bizonyítás olvasható Szalay Mihály [94] tankönyvében. 

5.8.16. Feladat.   *  Mely p∣ n prímekre és c egészekre igaz, hogy p2∣ Φn(c)? 

5.8.17. Feladat.   *  Legyenek m≠ n pozitív egészek. Mikor létezik olyan c egész szám, melyre a Φm(c) és a 

Φn(c)számok nem relatív prímek? Mennyi lehet ekkor e két szám legnagyobb közös osztója? 

9. Rendezett gyűrűk és testek 

Ebben a szakaszban vázlatosan áttekintjük, melyek azok a részben algebrai, részben halmazelméleti, részben az 

analízisből származó konstrukciók, amelyek segítségével a számok fogalmát felépíthetjük egészen a komplex 

számokig. Menet közben arra a kérdésre fogunk koncentrálni, hogy mely gyűrűkben lehet egyenlőtlenségeket 

használni, és ennek mik a pontos szabályai. 

Megjegyzés 
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Kiindulópontunk a természetes számok halmaza. Ezek értelmezése már nem az algebrához, hanem a 

matematika alapjaihoz (tehát a halmazelmélethez és a logikához) tartozó feladat. Kétféle megközelítés 

szokásos. Az egyik, úgynevezett Peano-féle axiómarendszer csak a természetes számokat írja körül. 

Alapvető fogalma a „rákövetkező”, vagyis az adottnál eggyel nagyobb természetes szám fogalma. 

Fontos még megemlíteni azt az axiómát, amely a teljes indukcióval való bizonyítást teszi lehetővé. A 

Peano-axiómák segítségével föl lehet építeni a természetes számok közötti műveleteket is, és be lehet 

bizonyítani a szokásos tulajdonságaikat, például az összeadás asszociativitását. 

Ennél sokkal gyakrabban alkalmazott, és messzebbre mutató az a bevezetési mód, amely a természetes 

számok fogalmát a halmazelmélet szokásos, Zermelo–Fraenkel-féle axiómarendszerén belül tárgyalja. 

A természetes számokat az úgynevezett rendszámok speciális eseteként lehet megfogni. A teljes 

indukció axiómáját itt az a tétel helyettesíti, hogy természetes számok minden nem üres halmazának 

van legkisebb eleme. 

Akármelyik felépítést választjuk is, a természetes számok halmazáról (a nullát is beleértve) kiderül, 

hogy az összeadásra és a szorzásra nézve is neutrális elemes félcsoport, továbbá érvényes a 

disztributivitás. Van azonban a természetes számoknak még egy tulajdonsága, amelyről eddig algebrai 

szemmel nem volt szó, ez pedig az, hogy közöttük egyenlőtlenségeket írhatunk föl, amelyek a 

műveletekkel kapcsolatban „jól” viselkednek. 

5.9.1. Definíció.  Legyen P nem üres halmaz. Azt mondjuk, hogy a kétváltozós ≤ reláció részben rendezés (vagy 

parciális rendezés) a P halmazon, ha 

1. reflexív (vagyis a≤ a minden a∈  P-re); 
2. tranzitív (vagyis a≤ b és b≤ c-ből a≤ c következik); 
3. antiszimmetrikus, vagyis a≤ b és b≤ a esetén a=b. 

A ≤ részben rendezést elrendezésnek nevezzük, ha 

4. trichotóm, vagyis tetszőleges a,b∈  P esetén a≤ b vagy b≤ a. 

Ha ≤ részben rendezés, akkor használjuk a szokásos többi jelölést is: a≥ b azt jelenti, hogy b≤ a, és a<b azt, 

hogy a≤ b de a≠ b. Egy részben rendezéssel ellátott P halmazt részben rendezett halmaznak nevezünk. Ha a 

rendezés trichotóm, akkor a részben rendezett halmaz neve lánc. 

Megjegyzés 

Szokás az elrendezést néha teljes rendezésnek is nevezni. Mi ezt az elnevezést nem használjuk, mert 

összekeverhető a teljes háló fogalmával, amelyről ebben a szakaszban később lesz szó. 

Ha P egy X halmaz összes részhalmazaiból áll, és ≤ a „részhalmaz”-reláció (vagyis a ⊆), akkor részben 

rendezett halmazt kapunk, amelynek a rendezése azonban nem trichotóm (ha X elemszáma legalább kettő), 

hiszen meg lehet adni két részhalmazt úgy, hogy egyik se tartalmazza a másikat. Ha viszont a valós számok 

halmazát nézzük a szokásos ≤ relációra nézve, akkor elrendezett halmazt kapunk. 

5.9.2. Definíció.  Ha P⊆ Q, és Q részben rendezett halmaz a ≤ rendezésre, akkor a ≤ rendezés megszorításaP-re 

az a ≤' rendezés, amelyre a,b∈  P esetén a≤' b akkor és csak akkor, ha a≤ b. Ilyenkor a ≤ rendezést a ≤' rendezés 

(Q-ra való egyik) kiterjesztésének nevezzük. 

A rendezés kiterjesztésének a fogalma azért fontos, mert amikor a természetes számokból kiindulva a valós 

számokat szeretnénk fölépíteni, akkor nemcsak a műveleteket, hanem a rendezést is ki szeretnénk terjeszteni 

rájuk. 

Megjegyzés 

Akár a Peano-axiómákat, akár a halmazelmélet axiómarendszerét választjuk kiindulópontnak, a 

természetes számok halmazán definiálhatjuk a szokásos ≤ elrendezést, melyre érvényes, hogy a≤ b 

esetén a+c≤ b+c és ac≤ bc. 
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A következő lépés az, hogy a természetes számokból elkészítjük az egész számokat. Ez az eljárás nagyon 

hasonlít ahhoz, amikor a hányadostestet konstruáljuk, és ezért részletesen nem beszélünk róla. Természetesen a 

pozitív egészek rendezését is ki akarjuk terjeszteni az egész számok rendezésévé. 

Megjegyzés 

Az eljárás során tekinteni kell az (a,b) párok halmazát, ahol a és b természetes számok, de most az 

(a,b) párt nem a/b-nek, hanem a-b-nek képzeljük. Ennek megfelelően definiáljuk a ∼ relációt is 

közöttük: (a,b)∼(c,d) akkor és csak akkor, ha a+d=b+c. Az egész számok a ∼ reláció osztályai 

lesznek. A természetes számokat ezek egy részhalmazával azonosítjuk. 

Így megkapjuk az egész számok halmazát, amelyről kiderül, hogy gyűrű, sőt rendezett gyűrű az alábbi 

értelemben. 

5.9.3. Definíció.  Egy R szokásos gyűrűt részben rendezett gyűrűnek nevezünk, ha értelmezett rajta egy ≤ 

részben rendezés úgy, hogy tetszőleges a,b,c∈  R-re 

1. a≤ b esetén a+c≤ b+c; 
2. a≤ b és c≥ 0 esetén ac≤ bc. 

Az Rrendezett gyűrű, ha a ≤ elrendezés. 

Vigyázzunk tehát, egy egyenlőtlenséget csak nemnegatív számmal szabad megszorozni (mint ezt 

középiskolából tudjuk is). Az egész számok gyűrűje tehát rendezett gyűrű. 

5.9.4. Gyakorlat.  Legyen R részben rendezett gyűrű és a,b,c∈  R. Mutassuk meg, hogy ha a≤ b∈  R és c≤ 0, 

akkor ac≥ bc. Igazoljuk azt is, hogy ha a≥ 0 és b≥ 0 de a+b=0, akkor a=b=0. 

5.9.5. Definíció.  Egy részben rendezett R gyűrű pozitivitástartományán azon r elemeinek halmazát értjük, 

melyekre r>0. Ezeket az elemeket pozitívnak nevezzük. 

Vegyük észre, hogy a P pozitivitástartomány egyértelműen meghatározza a rendezést, hiszen a<b akkor és csak 

akkor igaz, ha b-a∈  P. 

5.9.6. Gyakorlat.  Legyen R szokásos gyűrű. Mutassuk meg, hogy egy P⊆ R halmaz akkor és csak akkor 

pozitivitástartomány az R egy alkalmas részben rendezésére nézve, ha zárt az összeadásra, a szorzásra, és nem 

tartalmazza R nullelemét. Igazoljuk, hogy a P-hez tartozó részben rendezés pontosan akkor elrendezés, ha 

minden r≠ 0 esetén r vagy -r eleme P-nek. 

Most megvizsgáljuk az ℤ , ℚ, ℝ, ℂ  gyűrűk lehetséges rendezéseit. A kulcs a következő észrevétel. 

5.9.7. Állítás.  Ha egy szokásos R gyűrű elrendezhető, akkor minden nem nulla elem négyzete pozitív bármelyik 

rendezésnél, és nem nulla elemek négyzetösszege nem lehet nulla. 

Az állítás megfordítása is igaz, de nehezebb belátni (5.9.13. Feladat). 

Bizonyítás. Legyen ≤ elrendezés az R gyűrűn, és r≠ 0 eleme R-nek. Ha r>0, akkor nyilván r2≥ 0, de nem lehet 

nulla, hiszen R nullosztómentes. Ha r nem pozitív, akkor a trichotómia miatt r<0. Mindkét oldalhoz -r-et adva 0 

< -r, és ekkor is r2=(-r)(-r)>0. Tehát a nem nulla elemek négyzetei benne vannak R pozitivitástartományában, 

és így az 5.9.6. Gyakorlat miatt összegük is pozitív. □ 

Ezért az egységelem minden (el)rendezett gyűrűben pozitív. A ℤ  gyűrűben a négyzetösszegek kiadják a 

szokásos értelemben pozitív számokat, ellentettjeik pedig a negatívakat. Ezért bármely elrendezésben a szokásos 

értelemben pozitív számok lesznek a pozitívak, és a szokásos értelemben vett negatívak a negatívak. Így az 

egész számok gyűrűjében csak egyetlen elrendezés van, a szokásos. 

Ugyanez a gondolatmenet a valós számok gyűrűjére is elmondható, sőt itt minden, a szokásos értelemben vett 

pozitív elem maga négyzetelem. Ezért a valós számok gyűrűje is csak a szokásos módon rendezhető. A komplex 

számok teste nem elrendezhető, hiszen itt i2+12=0, vagyis a nulla előáll nem nulla számok négyzetösszegeként. 

Végül a racionális számok esetében is csak a szokásos rendezés lehetséges. Az egészekre ezt már beláttuk. A p/q 

tört pozitív p és q esetén pozitív kell, hogy legyen, mert ha p/q<0 volna, akkor q-val szorozva ellentmondást 
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kapnánk. Így két negatív egész hányadosa is pozitív, ha viszont a számláló és a nevező ellenkező előjelű, akkor 

az imént vizsgált számok ellentettjét, vagyis negatív számokat kapunk. (Ezt a gondolatmenetet részletesebben és 

általánosabban bemutatjuk az 5.9.9. Gyakorlat megoldásában.) Így beláttuk az alábbi állítást. 

5.9.8. Következmény.  A ℤ , ℚ, ℝ gyűrűknek csak egy rendezése van, a szokásos, a ℂ  gyűrű pedig nem 

elrendezhető. 

Megjegyzés 

A racionális számokat már megkonstruáljuk az egész számokból a hányadostestről szóló 7. szakaszban. 

A valós számok konstrukciója a racionális számokból az analízis eszközeivel történik. Úgy 

képzelhetjük, hogy „be kell tömködni a racionális számok közötti lyukakat a számegyenesen” (ilyen 

luk például a  vagy a π helye). A „lyukak betömésének” több módja ismeretes. Szokásos például 

végtelen tizedes törtekkel, vagy hozzájuk tartó Cauchy-sorozatokkal megadni őket. Ez utóbbi esetben a 

valós számokat Cauchy-sorozatoknak definiálhatjuk, két ilyen sorozatot ekvivalensnek mondva, ha 

„ugyanoda konvergálnak”, azaz ha a különbségük nullához tart. Az így kapott ekvivalenciaosztályokon 

bevezethetjük a műveleteket (ez valójában egy faktorgyűrű), és a rendezést. Szokás ezt az eljárást úgy 

fogalmazni, hogy a racionális számokat „teljessé tesszük”. 

Mindezt általánosabban is elvégezhetjük. Ahhoz, hogy Cauchy-sorozatokról beszélhessünk, szükség 

van egy távolságfogalomra a gyűrű elemei között (a racionális számok esetében ez a két szám 

különbségének az abszolút értéke). Ez a távolságfogalom az általános esetben származhat a 

topológiából, de az algebrából is az értékeléselmélet keretében. 

A lyukak betömésének másik lehetséges módja a racionális számok rendezésén alapszik. Ha például a 

 számot akarjuk megtalálni, akkor a racionális számokat két részre vághatjuk: azokra, amelyek 

négyzete kisebb kettőnél, és a többiekre. Az első halmaz mindegyik eleme kisebb a második halmaz 

mindegyik eleménél, és a két halmaz uniója kiadja az összes racionális számot. Az ilyen felbontást 

Dedekind-szeletnek nevezzük. Ha ezek segítségével bővítünk, akkor azt szokás mondani, hogy „a 

rendezést teljessé tettük”. Az ennek megfelelő általános fogalom a teljes háló (8.1.18. Definíció), amit 

a hálóelmélet során tárgyalunk. 

Végül a komplex számok halmazát szintén részletesen megkonstruáltuk már a valós számokból 

kiindulva (lásd 6. szakasz). Megemlítjük Frobenius tételét (5.11.6. Tétel, be is látjuk majd), amely 

egyfajta bizonyíték arra, hogy a számok fogalmát nem érdemes a komplex számokon túlmenően 

kiterjeszteni. 

Egy érdekes kezdeményezés az úgynevezett nem sztenderd analízis, amely a matematikai logika 

eszközeivel bevezeti a végtelen kis számok fogalmát. Ezek segítségével az analízis elemi fogalmai 

szemléletesen (de mégis teljesen precízen) tárgyalhatók. Például egy függvény akkor folytonos, ha az 

argumentumát végtelen kis értékkel megmozdítva az értéke is végtelen kicsit változik. Ez a fogalmazás 

sokkal közelebb áll a fizikához és a mindennapi szemléletünkhöz, mint az „epszilon-deltás” definíció. 

A nem sztenderd analízis is a számfogalom kiterjesztésének tekinthető. Hasonló, nem sztenderd 

számfogalom segítségével vizsgálhatók a fizika idővel kapcsolatos paradoxonjai, és számítógépes 

programok helyessége is. 

Gondolkodjunk!   

5.9.9. Feladat.  Legyen R (el)rendezett szokásos gyűrű, és T a R hányadosteste. Mutassuk meg, hogy T-nek 

egyetlen olyan elrendezése van, amely R rendezésének kiterjesztése. 

5.9.10. Feladat.  Hány elrendezése van az  gyűrűnek? 

5.9.11. Gyakorlat.  Annak felhasználásával, hogy a π szám nem gyöke nem nulla, racionális együtthatós 

polinomnak, igazoljuk, hogy a ℚ[x] polinomgyűrű elrendezését kapjuk a P={f : f(π)>0} 

pozitivitástartományból. Ugyanez a konstrukció elrendezi az ℝ[x] gyűrűt is? 

5.9.12. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ℝ[x]-nek végtelen sok elrendezése van. 

5.9.13. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha egy R szokásos gyűrűben nem nulla elemek négyzetösszege nem lehet 

nulla, akkor R elrendezhető. 
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10. Minimálpolinom algebrákban 

Az a tény, hogy minden euklideszi gyűrű főideálgyűrű, lehetővé teszi, hogy a lineáris algebrában tanult 

minimálpolinom fogalmát általánosítsuk. A kapott eredményeket föl fogjuk használni testek vizsgálatára a 

következő fejezetben és az 5.11.6. Frobenius-tétel bizonyításában is. 

Lineáris algebrában mátrixok és lineáris transzformációk minimálpolinomjáról beszéltünk. Ha F a 90 fokos 

forgatás a síkon, akkor F2+I=0, ahol I a sík identikus leképezése. Ezt úgy is felfoghatjuk, hogy F „gyöke” az 

x2+1 polinomnak. Hasznos volt meghatározni, hogy egy transzformáció mely polinomoknak a gyöke, mert ez 

segített a transzformáció megértésében (sajátértékek, invariáns alterek, diagonalizálhatóság). Az derült ki, hogy 

minden L transzformációnak van egy mLminimálpolinomja, amelyre igaz, hogy 

 

tetszőleges f polinom esetén. Más szóval L pontosan az m minimálpolinom többszöröseinek lesz gyöke. 

Melyek azok a valós együtthatósf polinomok, melyeknek az i szám gyöke? A 4.7.7. Gyakorlat megoldásában 

látott gondolatmenet szerint ha f(i)=0, akkor az i konjugáltja, vagyis a -i is gyöke f-nek, és ezért a polinomból 

kiemelhető (x+i)(x-i)=x2+1. Vagyis az olyan f∈ℝ[x] polinomok, amelyeknek az i gyöke, pontosan az x2+1 

többszörösei. Ezért az x2+1 polinomot az i minimálpolinomjának is tekinthetjük a valós számok fölött. 

A számelméletben sokszor nem valós, hanem racionális együtthatós polinomokat keresünk, melyeknek egy 

adott komplex szám gyöke. Hogyan lehet ezeket áttekinteni? Például a  akkor és csak akkor gyöke egy 

racionális együtthatós f polinomnak, ha x3-2∣ f(x). Ezt az állítást beláttuk az 5.2.8. Gyakorlat megoldásában, az 

oka az, hogy x3-2 irreducibilis ℚ fölött. 

5.10.1. Definíció.  Az m∈ℚ[x] polinomot akkor nevezzük a z komplex szám minimálpolinomjának ℚ fölött, ha 

minden racionális együtthatós f polinomra igaz, hogy z akkor és csak akkor gyöke f-nek, ha m∣ f. 

Ez a definíció-kísérlet több problémát fölvet. Honnan tudhatjuk, hogy ilyen m polinom létezik-e minden z 

számhoz? Legyen például . Ekkor , ahonnan négyzetre emeléssel 

. Átrendezve , és ismét négyzetre emelve a másik négyzetgyök is 

eltűnik, végül z4-10z2+1=0 adódik. Tehát z gyöke az m(x)=x4-10x2+1 polinomnak. Szerencsénk van: ez a 

polinom is irreducibilis ℚ fölött a 3.3.24. Feladat miatt, és így a fenti -re alkalmazott gondolatmenet most 

is működik. Ebből arra gondolhatnánk, hogy a minimálpolinom és az irreducibilitás összefügg. Vigyáznunk kell 

azonban, hiszen tudjuk lineáris algebrából, hogy nem minden lineáris transzformációnak irreducibilis a 

minimálpolinomja. 

Ha viszont , akkor az előző bekezdés technikája csődöt mond: a 

nyilvánvalónak látszó átrendezés utáni kétszeri köbre emelés nem ejti ki a köbgyököket (és ekkor már 

kilencedfokú polinomnál tartunk, ha még a négyzetgyököket is meg akarjuk szüntetni, úgy vélhetjük, hogy 36-

nál alacsonyabb fokú polinomnak ez a szám nem lesz gyöke). 

5.10.2. Gyakorlat.  Igaz-e, hogy a  szám minimálpolinomja ℚ fölött x3+3x-

14? 

Azt, hogy egy gyökvonásokat és alapműveleteket tartalmazó kifejezés mindig gyöke egy nem nulla, racionális 

együtthatós polinomnak, a 2. szakaszban látjuk majd be, nem számolással, hanem elegáns, testelméleti 

módszerekkel. 

Az 5.10.1. Definícióval a fentieken kívül az is gond, hogy nem eléggé általános: sem a lineáris transzformációk 

minimálpolinomja, sem pedig az i szám valós fölötti minimálpolinomja nem fér bele. Ebben a szakaszban ezt 

orvosoljuk, fényt derítünk a minimálpolinom létezésének kérdésére, és az irreducibilitás kérdését is 

megvizsgáljuk. 

Megjegyzés 
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Milyen algebrai struktúra lesz a komplex számoknak és a lineáris transzformációk halmazának a közös 

általánosítása? Ennek a struktúrának az elemeit polinomokba akarjuk helyettesíteni. Ehhez az elemeket 

össze kell tudni adni, és össze kell tudni szorozni, tehát egy gyűrűre van szükség. De mik lesznek a 

keresett minimálpolinom együtthatói? Mátrixok esetében ezek az alaptestben voltak, a fenti példákban 

valós és racionális számok. Vagyis a keresett struktúra nemcsak gyűrű kell, hogy legyen, hanem még 

„skalárokkal” is kell tudni szorozni benne. Ilyen struktúráról már tanultuk lineáris algebrában, és 

algebrának neveztük. 

5.10.3. Definíció.  Legyen T test. Azt mondjuk, hogy Aalgebra a T fölött, ha A-ban értelmezve van az 

összeadás, a szorzás, és a T elemeivel mint skalárokkal való szorzás úgy, hogy 

1. A az összeadásra és a szorzásra gyűrű; 
2. A az összeadásra és a skalárral való szorzásra vektortér T fölött; 
3. tetszőleges a,b∈  A és λ∈  T esetén λ(ab)=(λ a)b = a(λ b). 

Az A algebráról akkor mondjuk, hogy egységelemes, kommutatív, vagy nullosztómentes, ha mint gyűrű ilyen. 

Hasonlóképpen beszélni fogunk az A algebra T fölötti dimenziójáról is (ez alatt a megfelelő vektortér 

dimenzióját értjük). Az algebrák közötti homomorfizmus egy olyan leképezés, amelyik mindegyik műveletet 

tartja, azaz lineáris leképezés és gyűrűhomomorfizmus is egyben. Hasonlóan fogunk beszélni részalgebráról is, 

amely részgyűrű és altér is egyúttal. 

Algebrára a legfontosabb példák a következők. 

1. A T test fölötti n× n-es mátrixok halmaza a mátrixok szokásos műveleteire nézve (jele Tn× n). Lineáris 

algebrából tudjuk, hogy egy T fölötti n-dimenziós vektortér lineáris transzformációi egy ezzel izomorf 

algebrát alkotnak. 
2. A T[x1,...,xn] polinomgyűrű a T test fölött. 
3. Tetszőleges K test, amelynek T részteste, a T fölött. Például ℂ  algebra ℝ vagy ℚ fölött. 

A (2) és a (3) példában még nem mondtuk meg, mik is a műveletek, a következő gyakorlat ezt pótolja. 

5.10.4. Gyakorlat.  Legyen R egységelemes gyűrű, melyben a szorzást * jelöli, és T részteste R-nek, amely R 

egységelemét tartalmazza. Definiáljuk a T elemeivel mint skalárokkal való szorzást R-en úgy, hogy a λ∈  T és az 

r∈  R elemek szorzata λ * r legyen. Igazoljuk a következő állításokat. 

1. Az R gyűrű összeadására, és a most definiált skalárral való szorzásra nézve R vektortér T fölött. 
2. Az R akkor és csak akkor algebra T fölött a megadott műveletekre, ha tetszőleges λ∈  T és r∈  R esetén λ *r = 

r*λ. 

A λ *r = r*λ feltételt szokás úgy is fogalmazni, hogy T benne van az R gyűrű centrumában. Általában (a 

csoportokhoz hasonlóan) egy R gyűrű (vagy algebra) Z(R)centrumán azoknak az elemeknek a halmazát értjük, 

amelyek R minden elemével fölcserélhetők. 

5.10.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha A algebra a T test fölött, és e egységeleme A-nak, akkor a λ e alakú 

elemek, ahol λ befutja T-t, a T-vel izomorf résztestet alkotnak, amely része az algebra centrumának. Igazoljuk, 

hogy ez a résztest altér is, vagyis részalgebra. 

Megjegyzés 

Ha A algebra a T test fölött, és f∈  T[x], akkor be szeretnénk helyettesíteni az a∈  A elemeket f-be. 

Például ha f(x)=x2+1, akkor mi legyen f(a)? Ha x helyébe a-t írunk, akkor a2+1 adódik, ami 

értelmetlen, hiszen az a2 az A algebrának, az 1 pedig a T testnek az eleme, és így nincs hol összeadni 

őket. A fenti, forgatásos példában nem is az F2+1-et, hanem az F2+I-t tekintettük. Itt I a lineáris 

leképezések algebrájának az egységeleme. Vagyis a polinom konstans tagját az algebra 

egységelemével lesz célszerű megszorozni. Ezt igazából már láttuk a 2.4.30. Gyakorlat megoldásában 

is. 

5.10.6. Definíció.  Legyen A egy egységelemes algebra a T test fölött, melynek egységelemét e jelöli. Ha 

f(x)=λ0+λ1 x+... +λn xn∈  T[x] és a∈  A, akkor legyen 
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Az agyökef-nek, ha f(a)=0. Az a elem nulladik hatványát is e-nek értelmezzük. 

5.10.7. Gyakorlat.  Legyen A egységelemes algebra T fölött, f,g∈  T[x] és a∈  A. Mutassuk meg, hogy 

 

vagyis az a elem behelyettesítése homomorfizmus T[x]-ből A-ba. 

Ha A egységelemes algebra, akkor minden a∈  A gyöke egy T[x]-beli polinomnak: a nullapolinomnak. Az 

érdekes eset az lesz, amikor az a nemcsak a nullapolinomnak gyöke. Érdemes erre elnevezést is bevezetni, ami a 

számelméletből származik. 

5.10.8. Definíció.  Legyen A egységelemes algebra. Az a∈  A elemet algebrai elemnek nevezzük, ha van olyan 

nem nulla T[x]-beli polinom, amelynek az a elem gyöke. Ha nincs ilyen polinom, akkor az a elem 

transzcendens. 

Megjegyzés 

A számelméletben algebrai és transzcendens számokról beszélnek, amik a komplex számok ℚ fölötti 

algebrájának algebrai, illetve transzcendens elemei (lásd 6.1.12. Definíció). Ezeket tüzetesen 

megvizsgáljuk majd a Galois-elméletről szóló 2. szakaszban. 

A mátrixok között minden elem algebrai. Ennek oka az, hogy az n× n-es mátrixok algebrája n2, azaz véges 

dimenziós. 

5.10.9. Állítás.  Egységelemes, véges dimenziós algebra minden eleme algebrai. 

Bizonyítás. Jelölje e az A algebra egységelemét, m a dimenzióját. Ha a∈  A, akkor az m+1 darab 

 

elem biztosan lineárisan összefügg, vagyis vannak olyan λi∈  T elemek, hogy 

 

de nem minden együttható nulla. Ezért az a elem gyöke a λ0+λ1 x +... +λm xm (legfeljebb m-edfokú) nem nulla 

polinomnak. □ 

5.10.10. Tétel.  Legyen A egységelemes algebra a T fölött, és a∈  A egy algebrai elem. Ekkor egyértelműen 

létezik egy T[x]-beli s normált polinom a következő tulajdonsággal: tetszőleges f∈  T[x] esetén 

 

Az s egyértelműen meghatározható úgy is, mint a legkisebb fokú olyan normált, T[x]-beli polinom, amelynek az 

a elem gyöke. 

Bizonyítás. Legyen I azoknak az f∈  T[x] elemeknek a halmaza, amelyekre f(a)=0. Azonnal látszik, hogy I ideál 

T[x]-ben, hiszen ha f,g∈  I, akkor 

 

és ha f∈  I, g∈  T[x], akkor 

 

(az 5.10.7. Gyakorlat miatt; hivatkozhattunk volna arra is, hogy az I valójában az ebben a gyakorlatban definiált 

„ a behelyettesítése” homomorfizmus magja). Mivel T[x] euklideszi gyűrű, az 5.5.3. Tétel miatt I főideál, vagyis 

egy alkalmas m polinom többszöröseiből áll, és az m asszociáltság erejéig egyértelműen meghatározott. Mivel 

az a elem algebrai, az I ideál nem csak a nullapolinomból áll, vagyis m≠ 0. Ezért m asszociáltjai között egyetlen 

normált polinom van, ezt jelöljük s-sel. Nyilván ez az egyetlen polinom, ami kielégíti az állításban szereplő 

feltételt. 
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Az utolsó állítás bizonyításához legyen f olyan normált T[x]-beli polinom, amelynek a gyöke. Ekkor f∈  I, és így 

s∣ f. Ezért f foka legalább akkora, mint s foka. Ha f a lehető legkisebb fokú ilyen polinom, akkor f és s foka 

megegyezik, azaz asszociáltak. Mivel normáltak is, megegyeznek. □ 

5.10.11. Definíció.  Az előző tételben szereplő s polinomot az a elem minimálpolinomjának nevezzük (és néha 

ma-val jelöljük). 

Ha az a elem transzcendens, akkor az I ideál csak a nullapolinomból áll. Ezért mondhatnánk, hogy 

transzcendens elem minimálpolinomja a nullapolinom, de úgy szokás fogalmazni, hogy egy transzcendens 

elemnek nincs minimálpolinomja. 

A minimálpolinom nem feltétlenül irreducibilis. Például ha T tengelyes tükrözés a síkon, akkor 

minimálpolinomja x2-1. Van azonban egy nagyon fontos eset, amikor a minimálpolinom irreducibilis lesz. 

5.10.12. Tétel.  Legyen A egységelemes algebra T fölött. Ha az a∈  A elem gyöke egy normált, irreducibilis g∈  

T[x] polinomnak, akkor g=ma. Megfordítva, ha Anullosztómentes, akkor minden a∈  A algebrai elem 

minimálpolinomja irreducibilis T fölött. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy g(a)=0, ahol g∈  T[x] normált, és irreducibilis T fölött. Ekkor ma∣ g, és g 

irreducibilitása miatt ma vagy nem nulla konstans, vagy g-nek asszociáltja. Az első eset nem lehetséges, mert 

nem nulla konstans polinomnak nincs gyöke A-ban. A második esetben ma=g, hiszen asszociált normált 

polinomok egyenlőek. 

Megfordítva, ha A nullosztómentes, ma az a∈  A elem minimálpolinomja, és ma=fg, ahol f,g∈  T[x], akkor 

0=ma(a)=f(a)g(a) miatt vagy f(a), vagy g(a) nulla. Az első esetben ma∣ f az 5.10.10. Tétel miatt, tehát ma és f 

asszociáltak. A második esetben ugyanígy látjuk, hogy ma és g asszociáltak. Így az ma=fg felbontás triviális, 

azaz ma irreducibilis T fölött. □ 

Ezt a tételt állandóan használjuk majd a Galois-elmélet tárgyalása során. Mivel a komplex számok teste 

nullosztómentes, e tétel megmagyarázza, miért kaptunk irreducibilis polinomokat, amikor a szakasz elején 

meghatároztuk i,  és  minimálpolinomját. 

Gondolkodjunk!   

5.10.13. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy egy racionális együtthatós polinomnak az  szám gyöke. 

Mutassuk meg, hogy akkor az  is gyöke. 

5.10.14. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy egy racionális együtthatós polinomnak az  szám gyöke. 

Mutassuk meg, hogy akkor a polinom legalább harmadfokú. Meg tudunk adni két másik (komplex) gyököt? 

5.10.15. Feladat.  Tekintsük a komplex számok A=ℂ  algebráját a racionális számok ℚ teste fölött. Határozzuk 

meg ebben az alábbi elemek minimálpolinomját. 

1. 1+i. 

2. . 

3. . 
4. cos 20°+i sin 20°. 
5. Tetszőleges primitív n-edik egységgyök. 
6. cos 20°. 

5.10.16. Gyakorlat.  Legyen A algebra a T test fölött, és a∈  A. Mutassuk meg, hogy az a által generált 

részalgebra A-ban {f(a) : f∈  T[x], f(0)=0}. Ha A kommutatív, akkor mik az a1,...,an által generált részalgebra 

elemei? 

5.10.17. Gyakorlat.  Legyen D ferdetest. Mutassuk meg, hogy a Dn× n teljes mátrixgyűrű centruma a dE 

skalármátrixokból áll, ahol d∈  Z(D) a D centruma, és E az egységmátrix. 

11. A számfogalom lezárása 
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A számfogalom felépítése kapcsán fölmerült a kérdés, hogy „meddig kell elmennünk”, mi az, amit még 

számnak érdemes tekinteni. Ahogy régebben a valós számokat gondoltuk „számnak”, majd rájöttünk, hogy a 

komplex számokat is érdemes számnak tekinteni, nem lehetséges-e, hogy a valós számokat máshogy is 

kibővíthetjük? Ebben a szakaszban belátjuk Frobenius tételét, amely azt mutatja, hogy természetes feltételek 

mellett a komplex számoknál nem érdemes tovább lépni, illetve ha a kommutativitástól eltekintünk, akkor még 

egy ferdetest az, ami esetleg szóba jön. Elsőként ezt a ferdetestet ismertetjük. 

A 4.5.21. Gyakorlat előtt definiáltuk a nyolcelemű kvaterniócsoport fogalmát. Ennek elemeiből most egy 

algebrát fogunk készíteni, mely a 

 

alakú formális kifejezésekből, az úgynevezett kvaterniókból áll, ahol p,q,r,s valós számok, i,j,k pedig a Q 

kvaterniócsoport elemei. A p1+q1i+r1j+s1k és a p2+q2i+r2j+s2k kvaterniók akkor egyenlők, ha p1=p2, q1=q2, r1=r2 

és s1=s2. A műveleteket a komplex számok nem precíz bevezetéséhez hasonlóan definiáljuk, vagyis két 

kvaternió összegét összevonással: 

 

két kvaternió szorzatát pedig úgy, hogy a disztributivitás alapján kibontjuk a zárójeleket (ekkor 4⋅  4=16 tag 

keletkezik), a valós együtthatókat minden tagon belül kigyűjtjük balra (vagyis feltesszük, hogy a valós 

együtthatók Q elemeivel fölcserélhetők), a szorzásokat a kvaterniócsoportban elvégezzük, majd az egyforma 

tagokat összevonjuk. A kvaterniócsoport -i elemét azonosítjuk az i elem -1-szeresével, és hasonlóan járunk el a -

j és a -k esetében is. Így például 

 

A kvaterniók halmazát  jelöli. A p=p+0i+0j+0k alakú valós kvaterniók résztestet alkotnak -ban, ami ℝ-rel 

egyenlő. 

5.11.1. Gyakorlat.  A fenti definíció alapján írjuk föl két általános elem szorzatát a kvaterniók között. Legyen 

z=p+qi+rj+sk=α+β j, ahol α=p+qj és β=r+sj. Mutassuk meg, hogy a 

 

leképezés injektív gyűrűhomomorfizmus a -ból a ℂ ^2× 2 gyűrűbe, és így a kvaterniók gyűrűt alkotnak a 

megadott műveletekre (vö. 4.5.21. Gyakorlat). 

Megjegyzés 

A p+rj alakú kvaterniók nyilván ℂ -vel izomorf testet alkotnak, és ezek az 5.11.1. Gyakorlatban 

megadott izomorfizmusnál bizonyos valós mátrixoknak felelnek meg. Ez módot adna a komplex 

számok egy újabb, precíz bevezetésére. 

Az 5.10.4. Gyakorlat miatt  algebra ℝ fölött, hiszen a valós számok fölcserélhetők a kvaterniókkal. Most 

megmutatjuk, hogy  ferdetest. Ezzel az első példát látjuk (nemkommutatív) ferdetestre. 

5.11.2. Definíció.  A z=p+qi+rj+sk kvaternió konjugáltján a 

 

kvaterniót értjük. A znormája . 

5.11.3. Gyakorlat.  Igazoljuk a  összefüggést, továbbá azt, hogy  esetén 

, és ebből hogy N(zw)=N(z)N(w). Mutassuk meg, hogy N(z) csak akkor nulla, ha z=0. A komplex 

számok analógiájára adjunk képletet egy kvaternió inverzére, és igazoljuk, hogy a kvaterniók ferdetestet 

alkotnak. Mi ennek a centruma? 

5.11.4. Kérdés.  Mik az x2-1, illetve az x2+1 polinomok gyökei -ban? 
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Ha az x2-1=(x-1)(x+1) összefüggésbe a z kvaterniót be szabad helyettesíteni, akkor (z-1)(z+1)=0. Mivel  

ferdetest, ezért nullosztómentes, és így innen z=1 vagy z=-1 adódik. 

Megjegyzés 

Az előző gondolatmenettel nagyon csínján kell bánni. Ha ugyanis alkalmaznánk az x2+1=(x+i)(x-i) 

összefüggésre, akkor azt a rossz következtetést vonhatnánk le, hogy x2+1-nek csak ± i a gyökei, ami 

nem igaz, hiszen például j és k is gyökök. Hol a hiba? Ott, hogy ha z kvaternió, akkor 

 

kivéve ha zi=iz. Az x2-1 polinom esetében ez nem okozott gondot, mert annak a ± 1 gyökei valósak, és 

ezekkel minden kvaternió fölcserélhető. 

A fenti gondolatmenet segítségével láttuk be, hogy egy test fölötti polinomnak legfeljebb annyi gyöke 

lehet, mint a foka (2.4.7. Tétel). Ennek bizonyítása tehát nem marad érvényben  fölött. Nem igaz a 

tétel állítása sem, mert amint látni fogjuk, a másodfokú x2+1 polinomnak végtelen sok gyöke van. 

Az x2+1 gyökeit egy általános kvaternió közvetlen négyzetre emelése helyett egyszerűbb az alábbi módon 

meghatározni. Ha z2=-1, akkor N(z)2=1, azaz N(z)=1. Így . Megfordítva, ha egy z 

kvaternióra  és N(z)=1, akkor . Ezzel leírtuk x2+1 gyökeit. De ha 

z=p+qi+rj+sk, akkor  azzal ekvivalens, hogy p=0, és így N(z)=1 azt jelenti, hogy q2+r2+s2=1. 

5.11.5. Következmény.  Az x2+1 polinomnak végtelen sok gyöke van a kvaterniók között. Ezek a qi+rj+sk 

alakú kvaterniók, ahol q2+r2+s2=1 (és több gyök nincs). 

5.11.6. Tétel.  [Frobenius-tétel] Ha A egy ℝ fölötti véges dimenziós, nullosztómentes nem nulla algebra, akkor 

A izomorf a valós számok, a komplex számok, vagy a kvaterniók algebrájával. 

Bizonyítás. Elsőként azt mutatjuk meg, hogy az algebra ferdetest. Tegyük föl, hogy 0≠ a∈  A, és tekintsük az x↦ 

xa leképezést. A műveletek tulajdonságai miatt ez összeg- és skalárszorostartó, vagyis lineáris leképezés. Mivel 

A nullosztómentes, ez a leképezés injektív. Lineáris algebrából tudjuk (a dimenziótétel miatt), hogy egy véges 

dimenziós vektortéren minden injektív lineáris transzformáció szürjektív is. Ezért Ra=R. Ezzel beláttuk, hogy 

A-nak nincs nemtriviális balideálja (hiszen minden nem nulla eleme az egész A-t generálja, mint balideált). Az 

5.3.8. Tétel miatt A ferdetest, speciálisan egységelemes. 

Megjegyzés 

Érdemes a fenti gondolatmenetet összevetni az 5.3.5. Tétel bizonyításával. Látszik, hogy a végességet 

sokszor helyettesíthetjük azzal, hogy a vizsgált „dolog” véges dimenziós. 

Az A algebra egységelemét e-vel fogjuk jelölni. Az 5.10.5. Gyakorlat szerint az re alakú elemek, ahol r∈ℝ, a 

valós számok testével izomorf résztestet, sőt részalgebrát alkotnak A-ban. Ezt a résztestet R jelöli. Ha A 

dimenziója 1, akkor R=A, és így A izomorf a valós számok önmaga fölötti algebrájával. Ebben az esetben tehát 

készen vagyunk a bizonyítással. 

5.11.7. Állítás.  Legyen a∈  A, melyre a∉  R. Ekkor létezik olyan a'∈  A elem, hogy (a')2=-e, az {e,a} és az {e,a'} 

halmazok ugyanazt az alteret generálják, és ez a komplex számok ℝ fölötti algebrájával izomorf részalgebra A-

ban. 

Megjegyzés 

Speciálisan -ra azt kapjuk, hogy minden nem valós kvaternió ℂ -vel izomorf részalgebrát 

generál -ban. Ezért  olyan ℂ -vel izomorf résztestek uniója, melyek páronként ℝ-ben metszik 

egymást. 

Bizonyítás. Mivel A véges dimenziós, minden eleme algebrai (5.10.9. Állítás). De A nullosztómentes is, tehát 

minden elemének a minimálpolinomja irreducibilis ℝ fölött (5.10.12. Tétel). A valós test fölött az irreducibilis 

polinomok első- vagy másodfokúak (3.3.8. Tétel). 



 Gyűrűk  

 232  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ha az a elem minimálpolinomja elsőfokú, azaz x-r alakú, ahol r∈  ℝ, akkor a-re=0, vagyis a=re. Az ilyen a 

elemek tehát az R résztest elemei. Mivel föltettük, hogy a∉  R, ez az eset nem lehetséges. 

Ha az a elem minimálpolinomja másodfokú, mondjuk x2+2px+q, akkor teljes négyzetté való kiegészítéssel 

 

Itt q-p2>0, különben az x2+2px+q polinomnak volna valós gyöke, és így nem lenne irreducibilis. Jelölje s a q-p2 

egyik (valós) négyzetgyökét. Ekkor s2-tel osztva (a')2=-e adódik, ahol a'=(1/s)a+(p/s)e. De így az ue+va' alakú 

elemek, ahol u,v∈ℝ, a komplex számokkal izomorf résztestet (sőt részalgebrát) alkotnak A-ban, hiszen a θ: 

u+vi→ ue+va' kölcsönösen egyértelmű, művelettartó leképezés. 

Megjegyzés 

A szorzás művelettartása a közvetlen számoláson túl abból látszik, hogy az egyetlen szabály, amit 

felhasználunk a szorzatok kiszámítására egyforma a két algebrában: a komplex számoknál i2=-1, az A 

algebrában pedig (a')2=-e. A 6.4.8. Tételben általánosítjuk majd ezt az észrevételt. 

Természetesen az {e,a} és az {e,a'} ugyanazt az alteret generálják A-ban, hiszen a' az e és a elemek lineáris 

kombinációja, és fordítva, a=sa'-pe az e és az a' lineáris kombinációja. □ 

Ezzel beláttuk a Frobenius-tételt abban az esetben, ha A dimenziója legfeljebb kettő. Megjegyezzük, hogy ha e, 

a1,..., ak lineárisan független rendszer, akkor az 5.11.7. Állítást mindegyik ai-re alkalmazva egy olyan e, a1',...,ak' 

rendszert kapunk, hogy minden i-re (ai')2=-e, az új rendszer szintén lineárisan független, és az általa generált 

altér ugyanaz, mint az e, a1,..., ak által generált altér. Ennek igazolása egyszerű számolás lineáris 

kombinációkkal, amit az Olvasóra hagyunk. 

5.11.8. Állítás.  Legyen a∈  A, melyre a∉  R. Ha az x∈  A elemre xa=ax, akkor x benne van az e és a által 

generált altérben. 

Bizonyítás. Ha x∈  R, akkor készen vagyunk, tegyük föl, hogy nem ez a helyzet. Mivel a és x fölcserélhető, 

nyilván a pe+qa és az re+sx elemek is fölcserélhetők tetszőleges p,q,r,s∈  ℝ esetén. Speciálisan az előző 

állításból kapott a' és x' elemek is fölcserélhetők. Így viszont 

 

Ezért A nullosztómentessége miatt x'=a' vagy x'=-a'. Mindkét esetben ugyanaz az {e,a'} és az {e,x'} halmazok 

által generált altér. Az előző állítás szerint tehát az {e,a} és az {e,x} generálta altér is ugyanaz, vagyis x benne 

van az e és a által generált altérben. □ 

5.11.9. Állítás.  Ha e,a,b∈  A lineárisan függetlenek, és a2=b2=-e, akkor ab+ba∈  R. 

Bizonyítás. Nyilván a2b=-eb=-b=ba2, így 

 

Tehát x=ab+ba fölcserélhető a-val. Ezért az előző állítás miatt x benne van az {e,a} által generált altérben. Az a 

és b cseréjével kapjuk, hogy x benne van az {e,b} által generált altérben is. Mivel e,a,b lineárisan függetlenek, e 

két altér metszete az e által generált altér, vagyis R. □ 

Az imént „bázistranszformációt” hajtottunk végre, hogy megkapjuk az {e,a} által generált altérben az i-nek 

megfelelő elemet. Most is ugyanezt tesszük, hogy a kvaterniókkal való izomorfizmust bizonyíthassuk. 

5.11.10. Állítás.  Tegyük föl, hogy az e,a,b∈  A lineárisan független elemekre teljesül, hogy a2=b2=-e. Ekkor az 

{e,ab} által generált altérnek van olyan c eleme, amelyre c2=-e. Minden ilyen c elemre ac=-ca, az {e,a,b,ab} és 

az {e,a,c,ac} ugyanazt a K alteret generálják, és K a kvaterniók algebrájával izomorf részalgebra A-ban. 

Bizonyítás. Tudjuk, hogy az e és a által generált altér ℂ -vel izomorf részteste A-nak. Az ab ebben tehát nem 

lehet benne, mert ha így lenne, akkor a-val balról osztva kapnánk, hogy b is benne van ebben az altérben, ami 

ellentmond annak, hogy e,a,b függetlenek. Hasonlóan kapjuk, hogy ab nincs benne az e és b által generált 

altérben sem. 
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Speciálisan e és ab is függetlenek, vagyis az 5.11.7. Állítás miatt létezik olyan c elem az e és ab által generált 

altérben, melyre c2=-e. Minden ilyen c-re igaz, hogy fölcserélhető ab-vel, továbbá, hogy e,a,c és e,b,c is 

független rendszer. Ezért az 5.11.9. Állítás miatt ac+ca=ue és bc+cb=ve alkalmas u,v∈ℝ számokra. De akkor 

 

Mivel a és b függetlenek, innen u=v=0, vagyis ac+ca=0. 

Megmutatjuk, hogy a 

 

megfeleltetés injektív homomorfizmus a kvaterniók  algebrájából A-ba. Az összegtartás nyilvánvaló. Ahogy a 

komplex számok esetében elég volt ellenőrizni, hogy az i komplex szám a' képére (a')2=-e teljesül, úgy most is 

elegendő a szorzattartást az {i,j,k} halmazon ellenőrizni, hiszen ha itt ismerjük a szorzatokat, abból már bármely 

két elem szorzata fölírható. Tudjuk, hogy a2=c2=-e, és ac=-ca. Ezek felhasználásával az {a,c,ac} halmaz 

bármely két elemének a szorzata már triviálisan kiszámítható, és könnyű ellenőrizni, hogy a szorzattartás 

tényleg teljesül. 

A θ leképezés képhalmaza az e,a,c,ac által generált K altér. Mivel  ferdetest, nincs nemtriviális ideálja, és így 

a θ (nyilvánvalóan nem azonosan nulla) gyűrűhomomorfizmus magja csak a {0} lehet. Ezért θ injektív. Ez azt 

jelenti, hogy a K altér egy -val izomorf részalgebra. 

Az e és c ugyanazt az alteret generálja, mint e és ab (hiszen c2=-e miatt c∉  R). Ezért ab∈  K. Mivel K 

részalgebra, benne van -a(ab)=b is. Legyen V⊆ K az {e,a,b,ab} által generált altér. Ebben benne van c, de ac is, 

mert c=te+wab alkalmas t,w∈ℝ számokra, és így ac=ta+wa2b=ta-wb. Ezért V=K. □ 

Most már rátérhetünk a tétel bizonyítására. Feltehetjük, hogy A legalább háromdimenziós. Válasszunk az e 

mellé két független elemet. Az 5.11.7. Állítást követő megjegyzés szerint ezeket módosíthatjuk olyan a és b 

független elemekké, amelyek négyzete -e. Az 5.11.10. Állítás szerint kapunk egy c elemet, és egy -val 

izomorf K részalgebrát. Be kell látni, hogy A-nak nincs több eleme. 

Tegyük föl, hogy van egy elem K-n kívül is. Az 5.11.7. Állítás szerint ezt módosíthatjuk egy d∉  K elemmé, 

amelyre d2=-e. Az 5.11.10. Állítás miatt e-hez, a-hoz és d-hez van olyan f∈  A, melyre {e,a,f,af} szintén a -val 

izomorf L részalgebrát generál. Szintén az 5.11.10. Állítás szerint d∈  L, és így L nem része K-nak. Emiatt f sincs 

K-ban, hiszen akkor L⊆ K lenne, mert az e,a,f elemek már generálják az L részalgebrát. 

Tudjuk, hogy fa=-af és ca=-ac. Ezért cfa=-caf=acf. Ez azt jelenti, hogy cf fölcserélhető a-val, vagyis az 5.11.8. 

Állítás miatt cf benne van az e és a által generált altérben, tehát K-ban is. De c∈  K, és mivel K részalgebra, -

c(cf)=f∈  K. Ez az ellentmondás bizonyítja Frobenius tételét. □ 

Megjegyzés 

Frobenius tételét általánosítani lehet úgynevezett valósan zárt testek fölötti algebrákra. Ezek a testek 

olyanok, mint a valós számok, vagyis karakterisztikájuk nulla, rendezhetők, és minden páratlan fokú 

polinomnak van bennük gyöke. Erről az Olvasó a [20] könyv 10.7. szakaszában találhat részletes 

információt. 

Lagrange híres tétele, hogy minden pozitív egész szám fölírható négy négyzetszám összegeként. Az [1] 

könyvben található bizonyítás 7.5.4. Lemmáját követő megjegyzések mutatják a kvaterniók hasznosságát ezen a 

területen. 

Gondolkodjunk!   

5.11.11. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a Frobenius-tétel mindegyik feltétele szükséges, vagyis adjunk példát 

olyan algebrára, amely nem a tételben felsoroltak valamelyike, de 

1. ℝ fölötti, nullosztómentes (csak nem véges dimenziós); 
2. ℝ fölötti, véges dimenziós (csak nem nullosztómentes). 

Megjegyzés 
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A Frobenius-tétel feltételei között az is fontos, hogy az ℝ alaptest fölött vagyunk. Ha az alaptest a ℚ, 

akkor nem marad igaz a tétel. Itt két dimenzióban nemcsak az a+bi alakú számok algebrája létezik (a 

komplex számok analogonjaként), hanem például az  alakú számok teste is. Sőt, minden n>0 

egészre van ℚ fölött n-dimenziós, nullosztómentes algebra, ami test is. Ilyen az 

 

alakú számokból álló test, ahol a0,...,an-1∈ℚ. Azt, hogy ez tényleg test, és hogy ℚ fölött n-dimenziós, a 

Galois-elméletben látjuk majd be (6.1.16. Tétel). 

5.11.12. Gyakorlat.  Határozzuk meg az i+j és i+j+k kvaterniók négyzetét, inverzét és minimálpolinomját. 

5.11.13. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a p1+q1i+r1j+s1k és a p2+q2i+r2j+s2k nem valós kvaterniók pontosan akkor 

generálják -nak ugyanazt a (ℂ -vel izomorf) részalgebráját, ha a (q1,r1,s1) és a (q2,r2,s2) vektorok 

párhuzamosak. 

5.11.14. Feladat.  Igazoljuk, hogy minden nem valós kvaterniónak pontosan két négyzetgyöke van -ban. 

5.11.15. Feladat.  Oldjuk meg -ban az xn=1 egyenletet. 

12. Összefoglaló 

Korábban (a 2. szakaszban) már megismerkedtünk a gyűrűk fogalmával és az elemi számolási szabályokkal, a 1. 

szakaszban pedig bizonyos számelméleti tulajdonságaikkal is. Az 1. szakaszban a gyűrűk algebrai vizsgálatát 

kezdtük meg. A generált részgyűrű elemeit egész együtthatós polinomok segítségével kaphatjuk (5.1.2. Állítás). 

Az ideál fogalmát homomorfizmus magjaként származtattuk, majd leírtuk a generált balideál elemeit (5.1.9. 

Állítás). Gyűrűkben a komplexusszorzás más, mint csoportokban: AB az ab alakú szorzatok véges összegeiből 

áll (5.1.12. Definíció), hogy ideálok szorzata is ideál legyen. Bevezettük a direkt szorzat fogalmát, és belsőleg 

jellemeztük is ideálok segítségével (5.1.18. Állítás). Megmutattuk, hogy minden gyűrű beágyazható 

egységelemes gyűrűbe (5.1.27. Gyakorlat). 

A fakorgyűrűben a csoportokhoz hasonlóan reprezentánselemekkel számolunk. Ha K test és f∈  K[x] egy n-

edfokú polinom, akkor az (f)főideál szerinti maradékosztályokban érdemes a legfeljebb n-1-edfokú polinomok 

halmazát választani reprezentánsrendszernek. Ez elvezet az ℝ[x]/(x2+1)≅ℂ  összefüggéshez, és ezáltal a 

komplex számok egy újfajta bevezetéséhez. Általában, ha f irreducibilis, akkor K[x]/(f) test (5.2.9. Állítás), ezt 

felhasználjuk majd a Galois-elméletben véges testek konstruálására. A homomorfizmustétel és az 

izomorfizmustételek a csoportelméletben tanultakhoz hasonlóan szólnak. 

Egy gyűrű egyszerű, ha csak a két triviális ideálja van. A ferdetest fölötti teljes mátrixgyűrűk egyszerűek, a 

ferdetesteknek egyoldali ideáljuk sincs. Az annullátor fogalmának bevezetésével igazoltuk ennek megfordítását: 

ha egy egységelemes gyűrűben nincs nemtriviális balideál, akkor az ferdetest (5.3.8. Tétel). Ezért egy 

egységelemes kommutatív gyűrűben minden maximális ideál szerinti faktor test. Maximális ideálok (illetve 

balideálok) létezését egységelemes gyűrűben az 5.3.13. Krull-tétel biztosítja, melynek bizonyításához a 

halmazelméleti Zorn-lemmát használtuk. Beláttuk azt is, hogy minden véges, nullosztómentes gyűrű test (5.3.5. 

Tétel). 

Egy gyűrű Noether-gyűrű, ha érvényes a balideálokra a maximumfeltétel, azaz ha balideáljainak minden nem 

üres halmazában létezik maximális elem. Ez ekvivalens azzal, hogy a balideálok növő láncai stabilizálódnak, és 

azzal is, hogy minden balideál végesen generált (5.4.3. Tétel). 

Azok a gyűrűk, amelyekben érvényes a számelmélet alaptétele, két tulajdonsággal jellemezhetők: érvényes 

bennük főideálokra a maximumfeltétel, és minden irreducibilis elemük prím (5.5.8. Tétel). Mindkét tulajdonság 

teljesül, ha egy gyűrű minden ideálja főideál, és ezért minden főideálgyűrű alaptételes (5.5.9. Következmény). 

Speciálisan főideálgyűrűt kapunk, ha a gyűrűben korlátlanul elvégezhető a maradékos osztás (5.5.3. Tétel), ezért 

minden euklideszi gyűrű is alaptételes. Ilyenek a test fölötti polinomgyűrűk, az egész számok, illetve a Gauss-

egészek gyűrűje. Példákat mutattunk arra, hogy a szóban forgó gyűrűosztályok különböznek (5.1. ábra). A 

gyűrűk ideáljai tehát fontos szerepet játszanak a számelméleti vizsgálatokban, sőt bizonyos esetekben 

helyettesíthetik is a gyűrűk „hiányzó” elemeit. Ez az algebrai számelmélet kiindulópontja. 

Az algebrai geometria egyenletekkel leírható görbéket, felületeket vizsgál algebrai eszközökkel. Hilbert 

nullahelytétele szerint az f1,...,fm többhatározatlanú, komplex együtthatós polinomok közös zérushelyeinek 
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halmazán pontosan azok a polinomok tűnnek el, amelyek benne vannak az fi polinomok által generált I ideál 

radikáljában, azaz behatványozhatók I-be (5.6.9. Tétel). E polinomgyűrű ideáljai mind végesen generáltak, mert 

Hilbert bázistétele miatt ha R Noether-gyűrű, akkor R[x] is az (5.6.11. Tétel). A számelmélet alaptételének 

egyfajta általánosítása az 5.6.28. Noether–Lasker-tétel, amely szerint egy Noether-gyűrű minden ideálja 

felbomlik primér ideálok metszetére. A primér ideál (5.6.21. Definíció) a prímhatványnak megfelelő fogalom, a 

prímideál (5.6.17. Definíció) pedig a prímszám fogalmát általánosítja. A prímideálok a primér ideálok 

radikáljai. A polinomgyűrű ideáljaival való hatékony számolást a Gröbner-bázisok teszik lehetővé. 

Tetszőleges nullosztómentes, kommutatív R gyűrűben bevezethetők a törtek (5.7.2. Tétel), amelyek az 

Rhányadostestét alkotják. A hányadostest R fölötti izomorfizmus erejéig egyértelműen meghatározott (5.7.4. 

Tétel). Egy nullosztómentes gyűrű additív csoportjának nem nulla elemei vagy mind végtelen rendűek, vagy 

mindegyiknek a rendje ugyanaz a prímszám, ami a gyűrű karakterisztikája (5.8.1. Tétel, 5.8.2. Definíció). Ez a 

fogalom lehetővé tette, hogy a derivált gyökeinek multiplicitásáról szóló régi tételünket pontosabban 

fogalmazhassuk meg (5.8.3. Tétel). Egy p≠ 0 karakterisztikájú kommutatív gyűrűben tagonként lehet p-edik 

hatványra emelni (5.8.4. Tétel), így kapjuk a Frobenius-endomorfizmust. Az 5.8.12. Gyakorlatban megmutattuk, 

hogy a másodfokú egyenlet megoldóképlete azokban a testekben működik, melyek karakterisztikája nem 2. 

Ha T test, akkor a legszűkebb, vagyis az 1 által generált résztestét prímtestnek nevezzük. Ez nulla karakterisztika 

esetén ℚ-val, p≠ 0 karakterisztika esetén ℤ p-vel izomorf (5.8.7. Tétel). A prímtest fogalmának segítségével az n-

edik körosztási polinom minden T test fölött definiálható, és gyökei a T× csoport n-edrendű elemei lesznek. Ez a 

híres számelméleti Dirichlet-tétel egy speciális esetének a bizonyításához vezetett el (5.8.15. Feladat). 

Ha egy gyűrűben egyenlőtlenségeket is használhatunk, akkor rendezett gyűrűről beszélünk (5.9.3. Definíció). A 

rendezést egyértelműen meghatározza a pozitivitástartomány, vagyis a pozitív elemek halmaza. A ℤ , ℚ és ℝ 

gyűrűknek csak a szokásos elrendezése van, a komplex számok testének pedig egyáltalán nincs. Általában egy 

szokásos gyűrű pontosan akkor elrendezhető, ha a -1 nem áll elő négyzetösszegként (5.9.13. Feladat). 

A T test fölötti algebrák fogalmát lineáris algebrai tanulmányaink során ismertük meg. A mátrixokhoz 

hasonlóan egy egységelemes algebra elemeit is be tudjuk helyettesíteni a T[x]-beli polinomokba (5.10.6. 

Definíció). Ha egy ilyen elem a T[x] polinomjai közül csak a nullapolinomnak gyöke, akkor transzcendens, 

egyébként algebrai. Ezt a komplex számok ℚ fölötti algebrájára alkalmazva az algebrai és transzcendens szám 

fogalmához jutunk. Véges dimenziós algebrának minden eleme algebrai (5.10.9. Állítás). Egy T fölötti 

egységelemes algebra egy b elemének a minimálpolinomja a legalacsonyabb fokú olyan T[x]-beli normált 

polinom, melynek b gyöke. Azok a polinomok, melyeknek b gyöke, éppen a minimálpolinom többszörösei 

(5.10.10. Tétel). Nullosztómentes algebrában a minimálpolinomot arról ismerhetjük föl, hogy irreducibilis 

(5.10.12. Tétel). A minimálpolinom fogalma a Galois-elméletben fog majd jelentős szerephez jutni. 

Fölmerült a kérdés, hogy a komplex számkört nem lehet-e tovább bővíteni úgy, hogy a szokásos műveleti 

tulajdonságok érvényben maradjanak (és így újabb típusú, hasznos „számokhoz” jussunk). Bevezettük a 

kvaterniókat, amelyek egy ℂ -nél bővebb  ferdetestet alkotnak, de itt a szorzás már nem kommutatív. 

Beláttuk, hogy ℝ-nek nem létezik más véges dimenziós, nullosztómentes bővítése, mint ℝ, ℂ  és  (ez az 

5.11.6. Frobenius-tétel). 
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6. fejezet - Galois-elmélet 

Az egyenletek elméletében a gyökjelekkel való megoldhatóság feltételét kutattam; ez lehetővé 

tette, hogy [...] leírjam egy egyenlet lehetséges szimmetriáit akkor is, ha az gyökjelekkel nem 

oldható meg. 
— Évariste Galois 21 évesen írott levele (a halálos párbaja előtti éjszakán) 

Ebben a fejezetben a testeket vesszük górcső alá. Az algebrának (sőt a matematika más ágainak is) hasznos 

eszköze, hogy a megvizsgálandó dolgok helyett egy őket jól leíró algebrai struktúrát tekintünk. Például ha adott 

egy polinom, akkor a gyökeinek viselkedését úgy próbáljuk megérteni, hogy az ezeket tartalmazó legszűkebb 

testet nézzük. Galois zseniális ötlete, hogy ennek a testnek a megértéséhez egy másik struktúrát, nevezetesen a 

szimmetriáinak a csoportját érdemes vizsgálni. Ilyen értelemben a Galois-elmélet az absztrakt algebra 

kezdetének tekinthető. 

Alkalmazásként belátjuk, hogy a legalább ötödfokú általános egyenlet nem oldható meg a négy alapművelet és 

gyökvonások segítségével. Szó lesz a geometriai szerkeszthetőség elméletéről is: megmutatjuk, hogy a 

kockakettőzés, a szögharmadolás, a körnégyszögesítés nem végezhető el körzővel és vonalzóval. Módszereink 

alkalmasak testek konstruálására, és így át tudjuk majd tekinteni a véges testek szerkezetét. Ezeknek a 

kombinatorikában és a kódelméletben is komoly jelentőségük van. 

E fejezet első három szakaszában foglaltakat érdemes összevetni a Freud–Gyarmati [1] könyv 9.1–9.3 és 10.1–

10.2 szakaszaival, a feladatanyagot is beleértve. A felépítést mindenütt lehetőleg egyszerűnek, de algebrista 

szemléletűnek választottuk. Ha az Olvasó átrágta magát az anyagon, akkor érdemes belenéznie Fried Ervin [20] 

könyvének 8. fejezetébe, ahol információt találhat általunk csak alig érintett anyagrészekről is (ilyen például a 

transzcendens bővítések szerkezete, a szeparábilis elemek és bővítések viselkedése, vagy az egységgyökök 

kiszámítását lehetővé tévő Gauss-ciklusok vizsgálata). 

1. Testbővítések 

Elképzelhető, hogy egy polinomnak nincs gyöke egy testben, de egy bővebb testben már van. Ilyenek például az 

x2-2 és az x3-2∈ℚ[x] polinomok, amelyeknek gyökeit a valós, vagy a komplex számok között találjuk meg. 

6.1.1. Kérdés.  Melyik az a legszűkebb részteste a komplex számok testének, amely a racionális számokat és a 

, illetve a  számot tartalmazza? 

Ha egy résztest tartalmazza ℚ-t és -t, akkor tartalmazza az  számokat is, ahol a,b∈ℚ. A 2.2.35. 

Gyakorlatban megmutattuk, hogy ezek a számok már testet alkotnak. Ezt a testet -vel jelöljük majd. 

Hasonlóképpen, ha egy résztest tartalmazza ℚ-t és -t, akkor benne vannak az  alakú számok, ahol 

a, b∈ℚ. De így még nem kapunk testet, mert  nem írható ilyen alakban (lásd 3.5.18. Feladat). 

Ezért szükség van az 

 

alakú kifejezésekre, ahol a,b,c∈ℚ. Jelölje ezek halmazát T. 

A T nyilván zárt az összeadásra. De zárt a szorzásra is, mert ha két elemét összeszorozzuk, akkor ez a 

disztributivitás szerint kifejthető. Tudjuk, hogy 

 

Ezért a kapott összeget rendezhetjük  szerint, és így ismét T egy elemét kapjuk. Az egész eljárás 

ahhoz hasonlít, ahogy a kvaterniók algebrájában a szorzást definiáltuk. 

6.1.2. Gyakorlat.  Adjunk képletet T két általános elemének a szorzatára. 
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Ha f(x)=a+bx+cx2, akkor . Tehát T elemeit úgy is felfoghatjuk, mint az  

alakú számokat, ahol f∈ℚ[x]. Nyilván minden ilyen alakú szám benne van T-ben, és most azt láttuk be, hogy 

elegendő a legfeljebb másodfokú polinomokat tekinteni (a nullapolinommal együtt), ezek már kiadják T összes 

elemét. 

Azt szeretnénk megmutatni, hogy T nemcsak gyűrű, hanem test is. Legyen először , és 

keressük a reciprokát 

 

alakban, ahol a,b,c ismeretlen racionális számok. A zt szorzatot az előző gyakorlat szerint kiszámítva 

 

adódik, azt szeretnénk, hogy ez 1 legyen. Ha szerencsénk van, ezt elérhetjük úgy is, hogy az 1 együtthatóját 1-

nek, a  és a  együtthatóját nullának választjuk. Így egy lineáris egyenletrendszert kapunk az a,b,c 

számokra: 

 

„Szerencsére” ez az egyenletrendszer megoldható, a=-1, b=1, c=0 az eredmény. Ezért t inverze . 

Ezt a mértani sor összegképlete alapján könnyen ellenőrizhetjük is. 

Megjegyzés 

Később meglátjuk majd, hogy a zt kifejezés máshogy nem is lehet 1, mint hogy ez a lineáris 

egyenletrendszer teljesül. Ez azon fog múlni, hogy az 1, ,  számok lineárisan függetlenek a 

valós számok ℚ fölötti vektorterében. 

6.1.3. Gyakorlat.  Írjuk föl a  szám reciprokát  alakban (ahol a,b,c racionális 

számok). 

Ezt a módszert minden konkrét T-beli elem inverzének kiszámítására alkalmazhatjuk. Azt azonban, hogy a 

kapott lineáris egyenletrendszernek általában is mindig van megoldása, nem számolással, hanem a gyűrűkről 

tanultak segítségével fogjuk bizonyítani. 

6.1.4. Definíció.  Ha K részteste az L testnek, akkor ezt úgy is fogalmazzuk majd, hogy L (test)bővítése K-nak, 

vagy hogy K≤ L egy testbővítés. 

Néha szokás K≤ L helyett az L/K bővítésről beszélni. Az eddig elhangzottak a generálás fogalmát idézik föl: az 

adott elemeket tartalmazó legszűkebb résztestet keressük. 

6.1.5. Definíció.  Legyen K≤ L testbővítés és α,β,... az L test néhány eleme. Ekkor 

 

jelöli az L test legszűkebb olyan résztestét, amely K-t és az α,β,... elemeket is tartalmazza (ez tehát a K és az 

α,β,... elemek által generált résztest). Speciálisan a K≤ K(α) alakú testbővítéseket (amelyek tehát K fölött egy 

elemmel generálhatóak) egyszerű bővítésnek nevezzük. 

A generálásról általában tanultak szellemében tudjuk, hogy K(α,β,...) mindig létezik: ez az L összes olyan 

résztesteinek metszete, amelyek K-t és az α,β,... elemeket tartalmazzák. Láttuk korábban, hogy hasznos a 

generált részstruktúra elemeire konkrét leírást is adni (például lineáris algebrában lineáris kombinációkkal, 

csoportelméletben a 4.6.8. Tételben leírt módon). A fentiekben már csaknem megoldottuk a problémát a 

 esetében, most ezt a leírást szeretnénk általánosítani. 
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6.1.6. Gyakorlat.  Legyen K≤ L testbővítés és α1,...,αn,β,β1,...,βm∈  L. Igazoljuk a következő állításokat. 

1. β∈  K(α1,...,αn) pontosan akkor, ha β előállítható α1,...,αn-ből és K elemeiből a négy alapművelet véges 

sokszori alkalmazásával. 
2. K(β1,...,βm)⊆ K(α1,...,αn) pontosan akkor, ha mindegyik βi előállítható α1,...,αn-ből és K elemeiből a négy 

alapművelet véges sokszori alkalmazásával. 
3. K(β1,...,βm)= K(α1,...,αn) pontosan akkor, ha az αi-k kifejezhetők a βj-kkel, valamint K elemeivel, és viszont. 

Hogyan változik a helyzet végtelen sok generátor esetén? 

6.1.7. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy  és . 

6.1.8. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha K≤ L testbővítés és α,β∈  L, akkor 

1. . 
2. K(α,β)=K(α,α+β). 
3. Ha α≠ 0, akkor K(α,β)=K(α,αβ). 

6.1.9. Tétel.  Ha K≤ L testbővítés és α∈  L, akkor 

 

Bizonyítás. Jelölje T a jobb oldalon álló halmazt. Ez biztosan test, hiszen az elemeivel mint törtekkel 

számolhatunk: 

 

és itt f1g2± f2g1 valamint g1g2 is K fölötti polinomok, ahol g1g2(α)≠ 0 mert L nullosztómentes. Hasonlóan láthatjuk, 

hogy T zárt a szorzásra is. Ha f(α)/g(α)≠ 0, akkor f(α) sem nulla, és így g(α)/f(α)∈  T. Tehát T zárt a reciprok 

képzésére is, és így tényleg test. 

A T tartalmazza az α elemet: ezt úgy kaphatjuk meg, hogy f-et x-nek, g-t konstans 1-nek választjuk. 

Hasonlóképpen T tartalmazza K elemeit is, ekkor f-et konstansnak, g-t ismét konstans 1-nek kell választani. 

Ezért T egy olyan test, ami K-t és α-t tartalmazza, K(α) pedig a legszűkebb ilyen test. Ez azt jelenti, hogy K(α)⊆ 

T. 

Megfordítva, ha f∈  K[x], akkor f(α) megkapható K elemeiből és α-ból összeadással és szorzással. Mivel K(α) 

test, ezért f(α)∈  K(α). Ugyanígy g(α)∈  K(α), és mivel K(α) zárt az osztásra is, f(α)/g(α)∈  K(α). Így T⊆ K(α). □ 

6.1.10. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy K≤ L testbővítés és αi∈  L, ahol i∈  I (itt I esetleg végtelen halmaz). 

Mutassuk meg, hogy K(...,αi,...) elemei az összes olyan p/q törtek, ahol p és q az αi generátorok közül véges 

soknak K-beli együtthatós polinomja, és q≠ 0. 

A 6.1.9. Tételben bizonyított képlet pont azt a problémát nem oldja meg, amit a K=ℚ és  esetében 

felvetettünk, hiszen azt szeretnénk bizonyítani, hogy (e konkrét esetben) osztásra nincsen szükség. Ebben a 

minimálpolinom fogalma lesz a segítségünkre. Az Olvasónak azt javasoljuk, nézze át az 10. szakaszban 

tanultakat, a konkrét példákat is beleértve, röviden most mi is ezt tesszük. Ha K≤ L testbővítés, akkor L 

vektortér, sőt algebra lesz K fölött (5.10.4. Gyakorlat). Az 5.10.8. Definíció ekkor a következőt jelenti. 

6.1.11. Definíció.  Ha K≤ L testbővítés és α∈  L, akkor αalgebraiK fölött, ha gyöke egy nem nulla, K-beli 

együtthatós polinomnak. Ellenkező esetben αtranszcendensK fölött. A K≤ L bővítés algebrai, ha L minden 

eleme algebrai K fölött. 

6.1.12. Definíció.  Az α∈ℂ algebrai szám, illetve transzcendens szám, ha ℚ fölött algebrai, illetve 

transzcendens. Az algebrai számok halmazát  jelöli. 

Az 5.10.10. Tétel és az 5.10.12. Tétel egy testbővítés esetében a következőket mondja. 

6.1.13. Tétel.  Legyen K≤ L testbővítés, és α∈  L egy K fölött algebrai elem. 
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1. Egyértelműen létezik egy normált, K[x]-beli s polinom a következő tulajdonsággal: tetszőleges f∈  K[x] 

esetén 

 

2. Az s a legalacsonyabb fokú (nem nulla), K[x]-beli polinom, melynek α gyöke. 
3. Az s polinom irreducibilis K fölött. 
4. Ha egy irreducibilis g∈  K[x] polinomnak α gyöke, akkor g és s asszociáltak, azaz egymás konstansszorosai. 

Ha g normált, akkor g=s.□ 

6.1.14. Definíció.  Az előző tételben szereplő s polinomot az α elem K fölötti minimálpolinomjának nevezzük 

(és néha mα-val jelöljük). 

Például a  szám minimálpolinomja ℚ fölött x3-2, hiszen ez egy ℚ fölött (a Schönemann–Eisenstein-

kritérium miatt) irreducibilis, normált polinom, amelynek  gyöke. 

Hogyan lehetne az f(α)/g(α) kifejezéseket egyszerűsíteni, ha tudjuk, hogy α minimálpolinomja az n-edfokú s 

polinom? Először az f(α) kifejezést szeretnénk átalakítani úgy, hogy α egy legfeljebb n-1-edfokú polinomját 

kapjuk. 

6.1.15. Gyakorlat.  Legyen α az x3+3x+1 polinom (egyetlen) valós gyöke. Határozzuk meg az α 

minimálpolinomját ℚ fölött, majd írjuk föl az α5+2α3 és az α/(α-3) számokat a+bα+cα2 alakban, ahol a,b,c∈ℚ. 

Az előző gyakorlat megoldásából már látjuk általában is, hogy hogyan lehet az f fokát redukálni az f(α) 

kifejezésben. Ha 

 

akkor k≥ n esetén az s(α)=0 egyenlőséget αk-n-nel szorozva és átrendezve 

 

Ezt behelyettesíthetjük az f(α)=a0+a1α+... +akαk kifejezésbe, és így α-nak egy legfeljebb k-1-edfokú polinomja 

marad. Ezt az eljárást addig ismételgethetjük, amíg minden legalább n-edfokú tag eltűnik. 

Az Olvasó bizonyára rájött, hogy igazából egy maradékos osztást végeztünk el. Hiszen ha f-et maradékosan 

elosztjuk s-sel: f=sq+r, ahol r=0 vagy r foka kisebb, mint n, akkor persze 

 

hiszen s(α)=0. Így az f(α) elemet fölírtuk az α legfeljebb n-1-edfokú polinomjaként. 

A következő feladat az, hogy g(α)≠ 0 esetén keressünk olyan q∈  K[x] polinomot, hogy 

 

Keresztbe szorozva g(α)q(α)-1=0. Más szóval azt szeretnénk, hogy α gyöke legyen a gq-1 polinomnak. Azok a 

polinomok, amelyeknek α gyöke, a minimálpolinom többszörösei. Ezért q mellett egy olyan p polinomot is 

keresünk, melyre ps=gq-1, azaz 

 

Ilyen polinomok a 3.2.7. Tétel miatt akkor léteznek, ha g és s legnagyobb közös osztója 1. 

A g és s normált, kitüntetett közös osztóját jelölje h. Ekkor h∣ s, és mivel s irreducibilis, vagy h=s, vagy h=1. 

Ha h=s lenne, akkor s osztaná g-t, ami lehetetlen, hiszen g(α)≠ 0. Ezért s és g relatív prímek, vagyis a keresett q 

polinom tényleg létezik. 

Megjegyzés 
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Az Olvasó azt is biztos észrevette, hogy a fentiekben az 5.2.9. Állítás bizonyítását másoltuk le. 

Természetesen bizonyíthattuk volna állításunkat e tétel felhasználásával is, vagyis a K(α) szerkezetét a 

K[x]/(s) faktorgyűrű vizsgálatával is leírhattuk volna. Ezt meg is fogjuk tenni a 4. szakaszban. Talán 

jobb azonban, ha először az elemi, nem absztrakt gondolatmenetekkel ismerkedünk meg. 

Az eddigieket összefoglalva tehát az f(α)/g(α) kifejezésből eltüntethetjük a nevezőt, majd a kapott polinomot 

redukálhatjuk legfeljebb n-1-edfokúvá. Ez bizonyítja az alábbi tétel állításainak első felét. 

6.1.16. Tétel.  Legyen K≤ L testbővítés, és α∈  L egy K fölött algebrai elem, melynek K fölötti 

minimálpolinomja n-edfokú. Ekkor K(α) elemei fölírhatók 

 

alakban, ahol a0,...,an-1∈  K. Az a0,...,an-1 elemeket a β egyértelműen meghatározza. 

Bizonyítás. Csak az egyértelműség bizonyítása van hátra. Tegyük föl, hogy K(α) egy β elemét kétféleképpen is 

fölírtuk a fenti alakban: 

 

Ekkor (a0-b0)+(a1-b1)α+...+ (an-1-bn-1)αn-1=0. Ezért α gyöke az 

 

polinomnak. Mivel a minimálpolinom a legalacsonyabb fokú olyan polinom, amelynek α gyöke, és ha f≠ 0, 

akkor foka kisebb a minimálpolinom fokánál (ami n), ezért f csak a nullapolinom lehet. Ekkor viszont ai=bi 

minden i-re, vagyis az együtthatókat β tényleg egyértelműen meghatározza. □ 

Mindezt lineáris algebrai nyelven is elmondhatjuk. Tudjuk, hogy a K(α) test vektortérnek tekinthető K fölött 

(sőt, az imént a minimálpolinom bevezetésekor már azt is megbeszéltük, hogy valójában algebra K fölött). A 

fenti állítás azt mutatja, hogy az 1,α,...,αn-1 bázis ebben a vektortérben, hiszen K(α) minden eleme egyértelműen 

írható föl ezeknek az elemeknek K-beli együtthatós lineáris kombinációjaként. Vagyis a K(α) dimenziója K 

fölött n lesz, annyi, mint α minimálpolinomjának a foka. Ezért érdemes bevezetni az alábbi elnevezéseket. 

6.1.17. Definíció.  A K≤ L testbővítés véges bővítés, ha L-nek, mint K fölötti vektortérnek (algebrának) a 

dimenziója véges. Ezt a dimenziót a bővítés fokának nevezzük, jele |L:K|. Ugyanezt értjük az L test K fölötti 

fokán is. 

6.1.18. Definíció.  Legyen K≤ L testbővítés. Ha α∈  L egy K fölött algebrai elem, akkor αfoka K fölött az α elem 

K fölötti minimálpolinomjának a foka, jele grK(α). 

Az 5.10.15. Feladat alapján tehát láthatjuk, hogy például 1+i másodfokú,  pedig hatodfokú szám ℚ 

fölött. A  foka ℚ fölött 3, a  fölött azonban csak 1, hiszen itt  a minimálpolinomja. 

6.1.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy K≤ L akkor és csak akkor elsőfokú bővítés, ha K=L, és egy elem akkor 

és csak akkor elsőfokú K fölött, ha K-nak eleme. 

6.1.20. Következmény.  Ha K≤ L testbővítés és α∈  L, akkor a K(α) foka K fölött grK(α), ha α algebrai K fölött, 

és végtelen egyébként. 

Bizonyítás. Az állítást algebrai α esetén már beláttuk a 6.1.16. Tételben. Ha α transzcendens K fölött, akkor 

1,α,α2,... lineárisan független elemek lesznek, hiszen ha lenne közöttük egy nemtriviális lineáris összefüggés: 

 

akkor ebből egy olyan nem nulla K[x]-beli polinomot kapnánk, melynek α elem gyöke. □ 

Megjegyzés 

Ha α transzcendens, akkor a K(α) elemeinek f(α)/g(α) alakú fölírása egyértelmű. Mit is értünk pontosan 

ez alatt? Ha f(x)=x2 és g(x)=x, akkor persze f(α)/g(α)=α2/α=α, tehát ezen a fölíráson lehet 
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egyszerűsíteni. Azonban ebben az esetben az f(x)/g(x) polinom is x-szé egyszerűsödik. Az 

egyértelműség tehát azt jelenti, hogy f(α)/g(α) nem egyszerűsíthető „jobban”, mint f(x)/g(x). Ez még 

mindig nem pontos fogalmazás, de azzá tehetjük, ha észrevesszük, hogy az f(x)/g(x) kifejezések a K[x] 

hányadostestének elemei. 

6.1.21. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha K≤ L testbővítés, és az α∈  L elem transzcendens K fölött, akkor a 

K(α) test izomorf K[x] hányadostestével, és az izomorfizmust az f(x)/g(x)↔ f(α)/g(α) megfeleltetés adja. 

Végül megjegyezzük, hogy ha több algebrai elemmel egymás után bővítünk, akkor sincs szükség osztásra. 

6.1.22. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy K≤ L testbővítés, és α1,...,αn∈  L a K fölött algebrai elemek. Igazoljuk, 

hogy 

 

Ezt úgy fogalmazzuk, hogy K(α1,...,αn) elemei az α1,...,αn elemek K-beli együtthatós polinomjai. Hogyan változik 

a helyzet, ha végtelen sok generátort veszünk? 

Gondolkodjunk!   

6.1.23. Gyakorlat.  Lineárisan független-e 

1.  a ℚ fölött; 

2.  az ℝ fölött; 
3. {1,π,1/π} a ℚ fölött? (Használjuk föl, hogy π transzcendens szám.) 

6.1.24. Gyakorlat.  Igaz-e, hogy ? 

6.1.25. Feladat.  Adjunk meg egy olyan c számot, melyre . 

6.1.26. Feladat.  Tegyük föl, hogy K részteste ℂ -nek és b,c∈  K. Igazoljuk, hogy  csak úgy 

lehetséges, ha  vagy . 

6.1.27. Feladat.  Legyenek p1, ..., pn páronként különböző pozitív prímek. 

1. Tegyük föl, hogy b négyzetmentes racionális szám (azaz két négyzetmentes egész hányadosa), és 

. Bizonyítsuk be, hogy b (számlálójának és nevezőjének) kanonikus alakjában 

csak p1,..., pn szerepelhet. 

2. Igazoljuk, hogy . 
3. Mutassuk meg, hogy  lineárisan függetlenek ℚ fölött. 

2. A szorzástétel és következményei 

Ennek a szakasznak a fő eredménye az, hogy ha egymás után végzünk testbővítéseket, akkor a kapott „nagy” 

bővítés foka az egyes „kis” bővítések fokainak szorzata. Ebből következik, hogy egy bővítés minden elemének a 

foka osztója a bővítés fokának. Becslést adunk összeg és szorzat fokára, és megmutatjuk, hogy az algebrai 

számok testet alkotnak, mely algebrailag zárt. 

6.2.1. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy V vektortér ℂ  fölött. Mutassuk meg, hogy ha b1,..., bn bázisa, akkor V 

vektortér ℝ fölött is ugyanazokra a műveletekre, és b1,...,bn,ib1,...,ibn bázis lesz ℝ fölött. Vagyis az ℝ fölötti 

dimenzió a ℂ  fölötti dimenziónak a kétszerese. 

A dimenzió azért nő a kétszeresére, mert ℂ  másodfokú bővítése ℝ-nek. Ebben a bővítésben 1,i bázis. Az előző 

gyakorlatban szereplő ℝ fölötti bázist úgy kaptuk, hogy a ℂ  fölötti bázis elemeit 1-gyel és i-vel megszoroztuk. 

Most ezt az észrevételt általánosítjuk. 
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6.2.2. Tétel.  Legyen K≤ L egy testbővítés, és V vektortér L fölött, melynek dimenziója n. Ekkor V vektortér K 

fölött is ugyanazokra a műveletekre, és dimenziója |L:K|⋅  n. Ha V≠{0}, akkor V dimenziója akkor és csak akkor 

véges K fölött, ha véges L fölött, és K≤ L véges bővítés. 

Bizonyítás. Legyen b1,..., bn bázis V-ben L fölött és c1,...,cm bázis L-ben K fölött. Ekkor |L:K|=m, tekintsük az mn 

darab 

 

vektort. Megmutatjuk, hogy ezek bázist alkotnak V-ben K fölött. Ebből persze következik, hogy V dimenziója K 

fölött mn. 

Ez közvetlen számolással adódik. Legyen v∈  V, ekkor ez fölírható 

 

alakban alkalmas ℓ1,...,ℓn∈  L elemekkel. Mindegyik ℓi fölírható 

 

alakban alkalmas kij∈  K-ra, hiszen c1,...,cm generátorrendszer L-ben K fölött. Ezeket behelyettesítve és a 

zárójeleket felbontva 

 

adódik, ahol az összegezésnél 1≤ i≤ n és 1≤ j≤ m. Ezért a cjbi vektorok generátorrendszert alkotnak V-ben K 

fölött. 

A függetlenségük bizonyításához meg kell mutatni, hogy ha 

 

valamilyen kij∈  K elemekre, akkor ezek mindegyike nulla. Ezt az összeget a fenti számoláshoz hasonlóan 

rendezzük a bi szerint. Ekkor 

 

adódik, ahol ℓi=ki1c1+...+kimcm∈  L. Mivel b1,...,bn független L fölött, mindegyik ℓi=0. De c1,...,cm független K 

fölött, ezért 

 

miatt ki1=...=kim=0. Ez minden i-re igaz, vagyis mindegyik kij nulla. Tehát a cjbi tényleg függetlenek is. Ezzel a 

tétel első állítását beláttuk. 

Ha V véges dimenziós L fölött, és K≤ L véges bővítés, akkor a fenti bizonyítás egy véges bázist konstruál V-ben 

K fölött. Megfordítva, tegyük föl, hogy V véges dimenziós K fölött. Mivel minden K fölötti generátorrendszer L 

fölött is generátorrendszer, a dimenzió L fölött is véges. Ha L-ben lenne egy c1,c2,... végtelen független rendszer 

K fölött, akkor tetszőleges 0≠ v esetén c1v,c2v,... is végtelen független rendszer V-ben K fölött, ami lehetetlen. 

Ezért K≤ L is véges. □ 

Megjegyzés 

Ha egy vektortér dimenzióját számosságként értelmezzük, akkor a fenti bizonyítások végtelen 

dimenziós vektorterekre is működnek. Ekkor a tételben számosságok szorzata szerepel, és a bizonyítás 

utolsó bekezdése fölöslegessé válik. Ugyanez a megjegyzés az alábbi következményre is vonatkozik. 

6.2.3. Következmény.  [A testbővítések fokának szorzástétele] Ha K≤ L≤ M testbővítések, akkor K≤ M akkor és 

csak akkor véges bővítés, ha K≤ L és L≤ M mindketten végesek, és |M:K|=|M:L|⋅  |L:K|. 

Bizonyítás. Az előző tételt kell alkalmazni V=M esetén. □ 
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6.2.4. Állítás.  Ha K≤ L véges bővítés, és α∈  L, akkor α algebrai K fölött, és 

 

azaz elem foka osztója a bővítés fokának. Tehát minden véges bővítés algebrai. 

Bizonyítás. Mivel α∈  L, a generált résztest definíciója miatt K(α)⊆ L. Véges dimenziós vektortér altere is véges 

dimenziós, ezért |K(α):K| véges. Így a 6.1.20. Következmény miatt α algebrai K fölött, és grK(α)=|K(α):K|. A 

szorzástételt alkalmazzuk a 

 

testláncra. Azt kapjuk, hogy |L:K|=|L:K(α)|⋅  grK(α). Ezért grK(α) tényleg osztója |L:K|-nak. □ 

Megjegyzés 

Például a  bővítés minden eleme első, vagy harmadfokú. Az elsőfokú számok az 

alaptest, azaz ℚ elemei (6.1.19. Gyakorlat). Ezért minden nem racionális szám ebben a bővítésben 

harmadfokú. Ez erős állítás, hiszen ha mondjuk „kézzel” kellene kiszámolni  fokát, 

akkor már azzal is komoly bajban lennénk, hogy egy olyan racionális együtthatós polinomot fölírjunk, 

amelynek ez a szám gyöke. Ha találnánk is mondjuk egy kilencedfokú ilyen polinomot, hogyan 

bontanánk föl irreducibilisek szorzatára, hogy a minimálpolinomot megtaláljuk? 

Hasonló kérdés a következő. Tekintsünk egy jó bonyolult gyökös kifejezést: 

 

Algebrai szám ez egyáltalán? Ha igen, tudunk valamit mondani a fokáról? 

A gyökvonással nincs probléma. Valóban, ha α algebrai, mondjuk gyöke a 0≠ f∈  K[x] polinomnak, akkor f(xk) 

is egy K fölötti nem nulla polinom, amelynek gyöke  mindegyik értéke. Az f(xk) foka f fokának k-szorosa, 

és  minimálpolinomja osztója f(xk)-nak. Ezért igaz a következő. 

6.2.5. Állítás.  Legyen K≤ L testbővítés, és α∈  L egy algebrai elem. Ekkor  is algebrai K fölött, és foka 

legfeljebb k⋅ grK(α). 

De igaz-e, hogy algebrai számok összege és szorzata is algebrai? Megdöbbentő, az absztrakt algebrai módszerek 

erejét mutatja, hogy az eddig felépített apparátussal triviálisan igenlő válasz adható erre a kérdésre. Ehhez 

először vizsgáljuk meg, hogy hogyan változik egy elem foka, ha az alaptestet növeljük. 

6.2.6. Gyakorlat.  Legyen K≤ L testbővítés, és tegyük föl, hogy az α∈  L elem gyöke egy n-edfokú, K[x]-beli 

polinomnak. Igazoljuk, hogy grK(α)≤ n. Fennáll-e itt a ≤ helyett oszthatóság? 

6.2.7. Gyakorlat.  Határozzuk meg  fokát ℚ és  fölött. 

6.2.8. Lemma.  Ha K≤ L≤ M testbővítések és α∈  M algebrai K fölött, akkor α algebrai L fölött is, és 

 

azaz nagyobb test fölött egy elem foka nem nőhet. 

Bizonyítás. Legyen s az α minimálpolinomja K fölött. Az s-nek az α gyöke, és s persze L[x]-beli polinom is, 

tehát α algebrai L fölött. Ha t jelöli az α minimálpolinomját L fölött, akkor t∣ s a 6.1.13. Tétel miatt, hiszen 

s(α)=0. Ezért grL(α)=gr(t)≤gr(s)=grK(α). □ 

6.2.9. Feladat.  Adjunk példát arra, hogy az előző lemmában általában nem igaz, hogy grL(α) osztója grK(α)-nak. 
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6.2.10. Következmény.  Legyen K≤ L testbővítés, és α,β∈  L algebrai elemek K fölött. Ekkor α±β, továbbá αβ és 

β≠ 0 esetén α/β is algebrai elemek K fölött, és fokuk legfeljebb grK(α)grK(β). Ezért véges sok algebrai elemmel 

való bővítés mindig véges (és így algebrai). 

Bizonyítás. Tekintsük a 

 

egymás utáni bővítéseket. Az első bővítés a 6.1.20. Következmény szerint véges, és foka grK(α). A második 

bővítés foka az előző lemma miatt legfeljebb grK(β). Így a szorzástétel szerint 

 

Speciálisan K≤ K(α)(β) véges bővítés. Ezért a 6.2.4. Állítás miatt minden eleme algebrai K fölött, és foka 

legfeljebb a bővítés foka, azaz legfeljebb grK(β)grK(α). De mivel α, β∈  K(α)(β), ezért a tételben felsorolt elemek 

mind benne vannak K(α)(β)-ban. □ 

Ha relatív prím fokú elemekkel bővítünk, akkor az előző következményben egyenlőség áll: 

6.2.11. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy K≤ L testbővítés, és α,β∈  L, ahol az m=grK(α) és n=grK(β) számok relatív 

prímek. Igazoljuk a következőket. 

1. |K(α,β):K|=mn . 
2. A β foka K(α) fölött is n. 
3. A β elem K fölötti minimálpolinomja irreducibilis K(α) fölött is, és a K(α) fölötti minimálpolinommal 

egyenlő. 

A 6.2.10. Következményből azonnal adódik, hogy az algebrai számok testet alkotnak. 

6.2.12. Tétel.   Ha K≤ L testbővítés, akkor a K fölött algebrai elemek résztestet alkotnak L-ben. Speciálisan az 

algebrai számok  halmaza részteste ℂ -nek. 

A komplex számok bevezetésekor arra törekedtünk, hogy egyetlenegy polinomnak, az x2+1-nek gyököt 

találjunk. Ez nagyon jól sikerült, hiszen a komplex számok között nemcsak az x2+1-nek, hanem minden 

komplex együtthatós nem konstans polinomnak van gyöke. Ezt úgy fejeztük ki, hogy a komplex számok teste 

algebrailag zárt. 

Az algebrai számok  teste hasonlóképpen keletkezik, csak most az összes racionális együtthatós polinom 

összes komplex gyökét vettük be. Most is igaz, hogy ez a konstrukció jól sikerült, ugyanis -ban minden nem 

konstans -beli együtthatós polinomnak is van gyöke, vagyis az algebrai számok  teste algebrailag zárt. 

Érdemes az alábbi bizonyítást összevetni a 6.4.18. Feladat megoldásával, ami ennek a tételnek egy 

általánosítása. 

6.2.13. Tétel.  Az algebrai számok  teste algebrailag zárt. 

Bizonyítás. Be kell látni, hogy minden nem konstans  polinomnak van gyöke -ban. Legyen 

 

és α az f polinomnak egy komplex gyöke (ezen a ponton kihasználjuk, hogy ℂ  algebrailag zárt). Tekintsük a 

 

testláncot. Mindegyik ai algebrai ℚ fölött, hiszen . Ezért a fenti láncban a bővítések végesek a ℚ(a0, 

a1,...,an)-ig bezárólag. 

Azonban α algebrai ℚ(a0, a1,...,an) fölött, hiszen az f≠ 0 polinomnak gyöke, és f együtthatói benne vannak ebben 

a testben. Ezért α-val bővítve szintén véges bővítést kapunk. A szorzástétel szerint így ℚ≤ ℚ(a0, a1,...,an,α) is 

véges bővítés. Ez pedig azt jelenti, hogy α algebrai ℚ fölött, vagyis . Tehát az f polinomnak tényleg van 

gyöke az  testben. □ 
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Megjegyezzük, hogy sem a véges testek, sem a ℚ véges bővítései nem algebrailag zártak (2.5.18. Feladat, 

6.2.20. Gyakorlat). Ugyanakkor minden testnek van algebrailag zárt bővítése (6.4.6. Tétel). 

Megjegyzés 

Beláttuk tehát, hogy ha algebrai számokból egy bonyolult, gyökös kifejezést építünk föl, vagy ha egy 

algebrai együtthatós polinom egy komplex gyökét vesszük, akkor ismét algebrai számot kapunk. Nem 

lehetséges-e, hogy ennek oka az, hogy minden (komplex) szám algebrai? Hogyan lehet nem algebrai 

(azaz transzcendens) számot találni? A rövid válasz: algebrai úton nem, de az analízis (illetve a 

geometria) segítségével igen! Minderről az Olvasó részletes információt találhat a Freud–Gyarmati [1] 

könyvben, mi csak néhány megjegyzést teszünk. 

Már az algebra alaptételének (2.5.4. Tétel) kimondásakor megemlítettük, hogy ez valójában az analízis 

tétele. Az analízis és a geometria a folytonosság segítségével produkál nem algebrai mennyiségeket. A 

legfontosabb példa transzcendens számra talán a π, amelyet nemcsak a kör kerületének vagy 

területének segítségével, hanem többféle végtelen sor összegeként is származtathatunk (sőt végtelen 

szorzatként is). Hasonlóképpen transzcendens az analízisből származó e szám, továbbá a  szám is 

(ne feledjük, hogy a nem racionális kitevőjű hatvány definíciójához is az analízis segítségét kell 

igénybe vennünk). 

Az imént említett számok transzcendenciáját igen nehéz bebizonyítani. Tekintsünk azonban egy olyan 

végtelen tizedes törtet, amely „nagyon nem periodikus”. Például legyen 

 

itt a tizedesjegyek nullával egyenlőek, kivéve „egyre ritkábban” előforduló egyeseket (ezek az n!-adik 

helyeken állnak, ahol n=1,2,3,...). Ekkor α transzcendens szám, amit eléggé könnyű becsléssel 

igazolhatunk (ez Liouville tétele). 

Képzeljük magunkat a XIX. század végének matematikusai közé! Néhány számról, nagy nehézségek 

árán, integrálással, becslésekkel, az analízis mély eszközeivel sikerült megmutatni, hogy 

transzcendensek, más számok esetében pedig ez reménytelennek tűnő sejtés volt. Máig nem tudjuk, 

hogy például e+π transzcendens-e (sőt azt sem, hogy racionális-e). És akkor színre lépett Georg 

Cantor, aki egészen egyszerűen, egy középiskolás számára is érthető módon bebizonyította, hogy a 

transzcendens számok nemcsak hogy léteznek, hanem ők vannak többségben! Megmutatta ugyanis, 

hogy az algebrai számok halmaza megszámlálható (vagyis egy végtelen sorozatba rendezhető), a 

valósaké azonban nem. Ez a felfedezés az emberi gondolkodás hatalmas diadala volt. 

Gondolkodjunk!   

6.2.14. Gyakorlat.  Fölírható-e  alakban a , illetve a , ahol a,b,c racionális számok? 

6.2.15. Gyakorlat.  Számítsuk ki az alábbi fokszámokat. 

1. . 

2. . 

3. . 

4.  foka  fölött. 

5.  foka  fölött. 

6. i foka  fölött. 

7.  foka ℚ(i) fölött. 

8.  foka  fölött. 

9.  foka ℚ fölött. 

10.  foka ℚ(π) fölött. 

A megoldásban használjuk föl, hogy π transzcendens szám. 
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6.2.16. Feladat.  Legyenek p1, ..., pn páronként különböző pozitív prímszámok. Mennyi lesz 

 foka ℚ fölött? 

6.2.17. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy ha a és b valós, akkor a+bi pontosan akkor algebrai szám, ha a is és b 

is az. 

6.2.18. Gyakorlat.  A π+3, 5π+6, , π2+2π+2,  számok közül melyek transzcendensek? 

(Használjuk föl, hogy π transzcendens szám.) 

6.2.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy algebrai szám és egy transzcendens szám összege mindig 

transzcendens. A szorzatuk mikor lesz algebrai? Egy transzcendens szám négyzete lehet-e algebrai? És a 

négyzetgyöke? 

6.2.20. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ℚ egyetlen véges bővítése sem lehet algebrailag zárt. 

6.2.21. Gyakorlat.  Adjunk példát olyan algebrai bővítésre, amely nem véges. 

6.2.22. Feladat.  Igazoljuk, hogy algebrai bővítések egymásutánja is algebrai. 

3. Normális bővítések 

Eddig egyszerű bővítéseket vizsgáltunk, mint például a . Ha az x3-2 polinomot igazán meg 

akarjuk érteni, akkor érdemes a többi gyökével is bővíteni. A másik két gyök az  és az , ahol ε= cos 

120° +i sin 120° primitív harmadik egységgyök. 

6.3.1. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy . Mutassuk meg, hogy a kapott test ℚ-

nak hatodfokú bővítése. 

Megjegyzés 

Általában ha adott egy f polinom a K test fölött, akkor szeretnénk az „összes” gyökével bővíteni. Az 

„összes” gyökkel azonban probléma van. Például mi lesz az x2+1 polinom összes gyöke? Aki csak a 

valós számokat ismeri, annak az üres halmaz. Aki a komplex számokat is, annak az i és a -i. De gyöke 

ennek a polinomnak például a síkon a 90 fokos forgatás, meg egy csomó kvaternió is. 

Amikor testbővítésekkel foglalkozunk, akkor az f∈  K[x] polinomnak egy K≤ L bővítésben szereplő 

gyökeit keressük. Egy ilyen bővítésben f-nek lehet néhány gyöke. Honnan tudjuk, hogy L-et nem 

érdemes-e bővíteni, hogy f-nek több gyököt találjunk? Onnan, hogy ha már az „összes” gyök megvan, 

akkor f gyöktényezőkre bomlik L fölött: 

 

(ahol c∈  K az f főegyütthatója). Mivel minden test nullosztómentes, a 2.4.7. Tétel szerint az ilyen f 

polinomoknak már L egyetlen bővítésében sem lehet más gyöke, mint α1,...,αn. Amikor tehát a testek 

elméletében f „összes” gyökéről beszélünk, akkor mindig arra gondolunk, hogy a felsorolt gyökök már 

elegendőek az f gyöktényezőkre bontásához. Persze ha L a ℂ  részteste, akkor elég az f összes komplex 

gyökéről beszélni, hiszen ℂ  algebrailag zárt. 

6.3.2. Definíció.  Legyen K≤ L test, és tegyük föl, hogy L tartalmazza egy nem nulla f∈  K[x] polinom összes 

gyökét (vagyis f(x)=c(x-α1)...(x-αn) alkalmas αi∈  L elemekre, ahol c∈  K). Ekkor K(α1,...,αn) az f polinom 

felbontási testeK fölött. 

A nullapolinom felbontási testének nincs értelme, és ezért amikor az f felbontási testéről beszélünk, akkor ebbe 

mindig beleértjük, hogy f≠ 0. 

6.3.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy K fölötti n-edfokú polinom felbontási testének a foka K fölött legfeljebb 

n! (n faktoriális) lehet (speciálisan véges). 
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Az f polinom felbontási testének van egy meglepő, de fontos tulajdonsága. Attól, hogy az f összes gyökét 

bevettük, maradhatnak még olyan polinomok, amelyeknek nincsen gyöke az új bővítésben sem. Például az x4-2 

polinom ℚ fölötti L felbontási testének foka ℚ fölött legfeljebb 4!=24 (látni fogjuk a 6.3.12. Gyakorlatban, 

hogy valójában nyolc). Így az x5-2 polinomnak egyetlen gyöke sem lehet benne (a 6.2.4. Állítás miatt), hiszen 

ennek mindegyik gyöke ötödfokú. Ugyanígy az (x2+1)(x2-7) polinomról könnyű kiszámolni, hogy pontosan két 

gyöke van L-ben, a ± i. Elvileg előfordulhatna, hogy mondjuk egy negyedfokú irreducibilis polinomnak is két 

gyökét tartalmazza ez a bővítés, a másik kettőt nem. De az ilyesmi lehetetlen, ezt mondja ki a következő tétel. 

6.3.4. Tétel.  Legyen L felbontási teste az f∈  K[x] polinomnak K fölött. Ha g∈  K[x] irreducibilis, akkor g-nek 

vagy az összes gyöke benne van L-ben (vagyis g gyöktényezőkre bomlik L fölött), vagy egyetlen gyöke sincs L-

ben. 

Bizonyítás. Legyen L=K(α1,...,αn), ahol α1,...,αn az f összes gyöke: 

 

Az L minden eleme p(α1,...,αn) alakban írható, ahol p∈  K[x1,...,xn], hiszen mindegyik αi algebrai K fölött (6.1.22. 

Gyakorlat). 

Tegyük föl, hogy g-nek van egy β gyöke L-ben, ekkor β=p(α1,...,αn) alkalmas p-re. Belátjuk, hogy g összes 

gyökét megkaphatjuk úgy, hogy a p(α1,...,αn) kifejezésben az α1,...,αn gyököket cserélgetjük. Természetesen az 

így kapott elemek szintén L-ben vannak. 

Megjegyzés 

Az előző bekezdésben szereplő észrevétel a Galois-elmélet egyik fő kiinduló ötlete. Később látni 

fogjuk, hogy azok a leképezések, amelyek az αi gyökök cserélgetéséből adódnak, az egész K≤ L bővítés 

szerkezetét megfogják. 

Az αi gyökök cserélgetésével kapott elemek bζ=p(αζ(1),...,αζ(n)) alakúak, ahol ζ az {1,2,...,n} egy permutációja, 

vagyis Sn-nek eleme. Legyen 

 

Megmutatjuk, hogy h(x)∈  K[x]. 

A h polinomra alkalmazzuk a gyökök és együtthatók közötti összefüggéseket (2.5.8. Tétel). Például a felülről 

második tag (vagyis az xn!-1 együtthatója) a 

 

összeg ellentettje lesz. De 

 

szimmetrikus polinomja x1,...,xn-nek (2.7.1. Definíció), hiszen ha az xi határozatlanokat cserélgetjük, akkor csak 

a fenti összeg tagjainak sorrendje változik, az összeg maga ugyanaz marad. A szimmetrikus polinomok 

alaptétele (2.7.3. Tétel) miatt s fölírható az elemi szimmetrikus polinomok polinomjaként: 

 

ahol F∈  K[y1,...,yn]. A gyökök és együtthatók összefüggését az f polinomra alkalmazva 

 

Ezt az előző egyenletbe visszahelyettesítve s(α1,...,αn)∈  K adódik (mert F együtthatói K-beliek). De 

, és így a h polinom felülről második együtthatója K-beli. A többi együtthatóra 
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ugyanez a bizonyítás, hiszen azok is a bζ elemek elemi szimmetrikus polinomjai, és így az α1,...,αn gyököknek is 

szimmetrikus polinomjai. Ezért a h polinom együtthatói tényleg K-ból valók. 

A β=p(α1,...,αn) minimálpolinomja K fölött g (konstansszorosa), hiszen g irreducibilis, és gyöke β. De β gyöke h-

nak is, és mivel ez K[x]-beli polinom, g∣ h. A h a definíciója szerint gyöktényezőkre bomlik L fölött, és ezért g 

is. □ 

6.3.5. Definíció.  A K≤ L bővítést normális bővítésnek nevezzük, ha algebrai, és tetszőleges g∈  K[x] 

irreducibilis polinomra teljesül, hogy g-nek vagy az összes gyöke benne van L-ben (vagyis g gyöktényezőkre 

bomlik L fölött), vagy egyetlen gyöke sincs L-ben. 

6.3.6. Következmény.  Minden polinom felbontási teste normális bővítés. 

Bizonyítás. Ha 0≠ f∈  K[x] felbontási teste L, akkor L a K-nak véges bővítése, hiszen f gyökei, azaz véges sok 

algebrai elem generálja (6.2.10. Következmény). Ezért ez a bővítés algebrai, és az állítás következik az előző 

tételből. □ 

Így az imént tekintett  bővítés normális. Normális bővítéseket tipikusan felbontási testként 

kapunk (hiszen a definícióban szereplő tulajdonságot fáradságos lenne ellenőrizni minden irreducibilis g 

polinomra). A következő feladat mutatja, hogy minden véges normális bővítés felbontási test. 

6.3.7. Feladat.  Tegyük föl, hogy K≤ L véges normális bővítés. Igazoljuk, hogy L egy alkalmas K[x]-beli 

polinom K fölötti felbontási teste. 

Ugyanakkor a  bővítés nem normális, mert az x3-2 irreducibilis polinomnak csak egy gyökét 

tartalmazza. Ezért  semmilyen polinomnak sem lesz ℚ fölött a felbontási teste. 

Megjegyzés 

Úgy tűnik, hogy ha egy vizsgálni kívánt polinomnak csak egy gyökével bővítünk, akkor a kapott 

egyszerű bővítés elemeit teljesen ismerjük (a 6.1.16. Tétel miatt), de ez általában nem normális bővítés. 

Ha az f többi gyökét is bevesszük, akkor viszont esetleg nem egyszerű a bővítés, nehezebb áttekinteni 

az elemeit. Jó lenne a két előnyt egyesíteni. Ez lehetséges: meg fogjuk mutatni, hogy ℂ  résztestei 

esetében minden véges bővítés egyszerű. Ez általánosabban is igaz, de a bizonyítás lényegét ezen a 

speciális eseten érthetjük meg a legjobban. Az általánosításhoz szükséges technikai segédfogalmakat 

(tökéletes test, szeparábilis bővítés) csak nagyon vázlatosan tárgyaljuk, részben feladatok formájában. 

A 3.6.15. Feladatban beláttuk, hogy egy ℚ fölött irreducibilis f polinomnak nem lehet többszörös gyöke ℂ -ben. 

Ez azon múlott, hogy f deriváltja f-nél alacsonyabb fokú, de nem azonosan nulla, és így (f,f'), ami f-nek osztója, 

csak konstans polinom lehet. Ez a gondolatmenet nyilván ℂ  minden részteste fölötti polinomokra érvényes, és 

az alábbi bizonyítás egyik kulcsmozzanata. 

6.3.8. Tétel.  Legyenek K≤ L≤ℂ  testek. Ha a K≤ L bővítés véges, akkor egyszerű. 

Bizonyítás. Elegendő megmutatni, hogy ha α,β∈  L, akkor K(α,β) generálható K fölött egy alkalmas γ elemmel. 

Ezt többször egymás után alkalmazva ugyanis azt kapjuk, hogy ha L véges sok elemét vesszük hozzá K-hoz, a 

kapott bővítés szintén generálható egy elemmel. Márpedig minden véges bővítés (így maga L is) generálható 

véges sok elemmel K fölött (például egy bázissal). Ezért ekkor készen leszünk. 

Azt igazoljuk, hogy K(α,β)=K(α +kβ) véges sok kivétellel minden k∈  K elemre. Ebből természetesen 

következik az állítás, hiszen a K testnek végtelen sok eleme van (biztosan tartalmazza például az 1 

többszöröseit), és így választható megfelelő k érték. 

Megjegyzés 

Hivatkozhattunk volna arra is, hogy nulla karakterisztikájú testnek mindig végtelen sok eleme van, 

hiszen a prímteste a racionális számok testével izomorf. 

Legyen γ=α+kβ és M=K(γ). Nyilván M⊆ K(α,β), hiszen γ kifejezhető α-val és β-val. Olyan k számot keresünk, 

amikor itt egyenlőség áll, vagyis amelyre K(α,β)⊆ M. Jelölje az α minimálpolinomját K fölött s, a β 
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minimálpolinomját t. A β gyöke a t(x)∈  K[x]⊆ M[x] és az s(γ-kx)∈  M[x] polinomoknak, és így e kettő r(x)∈  

M[x] kitüntetett közös osztójának is. Ha (k alkalmas választásával) sikerül elérni, hogy r elsőfokú legyen, akkor 

β∈  M, hiszen β az r(x) elsőfokú polinom gyökeként az r együtthatóiból kifejezhető. De akkor α=γ-kβ∈  M=K(γ). 

Tehát az ilyen k-ra tényleg teljesülni fog, hogy K(α,β)=K(γ). 

A t(x) és az s(γ-kx) polinomoknak a kitüntetett közös osztója a kanonikus alakjuk segítségével is meghatározható 

(3.1.22. Gyakorlat). Az eredmény akkor lesz elsőfokú, ha a két polinomnak csak egyetlen közös komplex gyöke 

van, és ez legalább az egyik polinomnak csak egyszeres gyöke. 

A t minden gyöke egyszeres, hiszen a tétel kimondása előtt meggondoltuk, hogy t irreducibilitása miatt t 

komplex gyökei páronként különbözők. Azt kell elérnünk, hogy t többi komplex gyöke ne legyen gyöke s(γ-kx)-

nek. Ehhez bontsuk az s és t polinomokat ℂ  fölött gyöktényezőkre: 

 

ahol mondjuk α=α1, és 

 

ahol β=β1. Az s(γ-kβi) akkor nulla, ha γ-kβi=αj alkalmas j-re. Mivel γ=α+kβ, azt kapjuk, hogy (α-αj)=k(βi-β). 

Olyan k-t kell választanunk, amelyre ez az egyenlőség nem teljesül, semmilyen βi≠β és semmilyen αj esetén. De 

βi≠β miatt k kifejezhető: 

 

Ez tényleg csak véges sok tilos k értéket jelent, hiszen az αj és a βi számok véges sokan vannak. □ 

A most bizonyított tétel általánosítható a következő definíció segítségével. 

6.3.9. Definíció.  A Ktökéletes test, ha egy K fölött irreducibilis polinomnak nem lehet többszörös gyöke K 

egyetlen bővítésében sem. 

6.3.10. Állítás.  Minden nulla karakterisztikájú test, minden véges test, és minden algebrailag zárt test tökéletes. 

6.3.11. Tétel.  Tökéletes test minden véges bővítése egyszerű. 

A 6.3.10. Állításnak és a 6.3.11. Tételnek a bizonyítása a következő szakasz végén lévő gyakorlatokban és a 

feladatokban szerepel, íme az útmutató. 

Megjegyzés 

Az algebrailag zárt testek nyilvánvalóan tökéletesek. Azt, hogy minden nulla karakterisztikájú test 

tökéletes, a 6.4.22. Feladatban bizonyítjuk, sőt jellemezzük is azokat az irreducibilis polinomokat, 

amelyeknek van többszörös gyöke egy (nem feltétlenül tökéletes) test egy alkalmas bővítésében. Ebből 

kiindulva a 6.4.23. Feladatban példát adunk nem tökéletes testre, sőt a 6.4.24. Feladatban jellemezzük 

is a tökéletes testeket. Speciális esetként kiderül, hogy minden véges test tökéletes (6.4.26. Feladat). A 

6.4.27. Feladatban megmutatjuk, hogy hogyan lehet egy testben tökéletes résztestet találni (vagyis 

orvosolni azt a problémát, hogy az alaptest esetleg nem tökéletes). 

A 6.4.17. Gyakorlatban belátjuk, hogy egy végtelen tökéletes test minden véges bővítése egyszerű. 

Véges testek esetében másképp mutatjuk meg, hogy minden véges bővítésük egyszerű (6.7.3. Állítás): 

azt a már igazolt állítást használjuk, hogy minden véges test multiplikatív csoportja ciklikus (4.3.22. 

Tétel). 

Végül megemlítünk néhány gyakran használt elnevezést. Az f∈  K[x] irreducibilis polinomot szeparábilisnak 

nevezzük, ha K egyetlen bővítésében sincs többszörös gyöke, különben inszeparábilis. A K≤ Lszeparábilis 

bővítés, ha L minden elemének K fölötti minimálpolinomja szeparábilis (vagyis egyetlen L-beli elem K fölötti 

minimálpolinomjának sincs többszörös gyöke a K egyetlen bővítésében sem). Tehát tökéletes test minden 

bővítése szeparábilis. Egy bővítés egy eleme akkor szeparábilis, ha a minimálpolinomja az. 

Gondolkodjunk!   
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6.3.12. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az x4-2 polinom ℚ fölötti felbontási teste , és határozzuk meg a 

fokát ℚ fölött. 

6.3.13. Gyakorlat.  Mi lesz az xn-1 polinom, illetve az n-edik körosztási polinom felbontási teste, és ezek foka 

ℚ fölött? 

6.3.14. Gyakorlat.  Határozzuk meg az alábbi polinomok felbontási testének fokát ℚ fölött. 

1. x6-2. 
2. (x2-2)(x2-3). 
3. (x2-2)(x3-2). 

6.3.15. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha K≤ L másodfokú bővítés, akkor normális, és ha K karakterisztikája nem 2, 

akkor  alkalmas d∈  K elemre. 

6.3.16. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha K≤ L≤ M véges bővítés, és K≤ M normális, akkor L≤ M is normális. 

6.3.17. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha K≤ L véges normális bővítés, és L≤ M egy f∈  K[x] polinom 

felbontási teste L fölött, akkor K≤ M normális. Igaz-e, hogy normális bővítés normális bővítése is normális? 

4. Testbővítések konstrukciója 

A komplex számok példáján az 2. szakaszban részben bemutattuk, hogy faktorgyűrűk segítségével 

testbővítéseket lehet konstruálni. Ebben a szakaszban részletezzük ezt az eljárást. Szó lesz az algebrailag zárt 

testek létezéséről is. Az Olvasó ezt a fejezetet átugorhatja, mert a most következők kicsit absztraktabbak az 

eddig megszokottnál. A kapott eredmények szerepet játszanak a Galois-elmélet főtételének bizonyításában, és a 

véges testek konstrukciójában. 

Az alábbiak megértéséhez mindenképpen ismételjük át az 2. szakaszban leírt módszert, amikor faktorgyűrűben 

reprezentánsok segítségével számoltunk. Első állításunk az 5.2.8. Gyakorlatban szereplő 

 izomorfizmust általánosítja. 

6.4.1. Tétel.  Legyen K≤ L testbővítés és α∈  L egy K fölött algebrai elem, melynek K fölötti minimálpolinomja 

s. Ekkor 

 

Ennél az izomorfizmusnál az α elemnek az x+(s) mellékosztály, a K⊆ K(α) test egy k elemének pedig a k+(s) 

mellékosztály felel meg. 

Bizonyítás. Tekintsük az „α behelyettesítése” homomorfizmust (5.10.7. Gyakorlat), vagyis legyen θ:K[x]→L az 

a leképezés, amelyre tetszőleges f∈  K[x] esetén θ(f)=f(α). A gyűrűk homomorfizmustétele miatt 

 

Itt Ker(θ) azokból az f polinomokból áll, amelyekre f(α)=0, vagyis amelyek a minimálpolinom többszörösei. 

Ezért Ker(θ)=(s). Az Im(θ) az f(α) alakú elemek halmaza, ahol f∈  K[x]. Minden ilyen elem kifejezhető α-ból és 

K elemeivel összeadás és szorzás segítségével, és így benne van K(α)-ban (hiszen K(α) test, amely K-t és α-t 

tartalmazza). Vagyis Im(θ)⊆ K(α). 

Megjegyzés 

Ha felhasználnánk a 6.1.16. Tételt, akkor látnánk, hogy K(α)⊆Im(θ), és így az izomorfizmus 

bizonyításával készen lennénk. Mi azonban szeretnénk ezt a tételt is megkapni az új technikával, ezért 

inkább a következőképpen haladunk. 

Mivel α algebrai K fölött, az s minimálpolinom (nem a nullapolinom, hanem) irreducibilis K fölött. Így az 5.2.9. 

Állítás miatt K[x]/(s) test. Ezért a vele izomorf Im(θ) is részteste L-nek. Ez a résztest tartalmazza K elemeit, és 

α-t is. Valóban, az f(x)=x polinom θ-nél vett képe α, és k∈  K esetén a konstans f(x)=k polinom képe k. Ezért 



 Galois-elmélet  

 251  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

K(α), ami a legszűkebb K-t és α-t tartalmazó részteste L-nek, része Im(θ)-nek. Ezzel a tételbeli izomorfizmust 

beláttuk. 

Tudjuk, hogy a homomorfizmustételben szereplő izomorfizmusnál az f+(s) mellékosztály és a θ(f) egymásnak 

felelnek meg (lásd a 4.7.16. Tétel bizonyítását). Ezért az előző bekezdésben írottak miatt α-hoz tényleg x+(s), a 

k∈  K-hoz pedig k+(s) tartozik. □ 

6.4.2. Gyakorlat.  A K[x]/(s) faktorgyűrűben az 2. szakaszban leírt reprezentánsrendszerrel számolva adjunk új 

bizonyítást a 6.1.16. Tételre, az egyértelműséget is beleértve. 

Most megpróbáljuk megfordítani a fentieket, és adott s irreducibilis polinomhoz elkészíteni a K test egy olyan 

bővítését, amelyben s-nek már van gyöke. Erről is volt már szó korábban, amikor K=ℝ és s(x)=x2+1. Az 2. 

szakaszban kiszámoltuk, hogy 

 

izomorfizmus ℝ[x]/(x2+1) és ℂ  között. Ez a faktorgyűrű test, hiszen x2+1 irreducibilis. Amit a komplex számok 

új bevezetéséhez még meg kell mutatni az az, hogy ennek a faktorgyűrűnek van ℝ-rel izomorf részteste, és hogy 

az x2+1 polinomnak van benne gyöke. Természetesen az a=a+0i valós számot az a+0x=a konstans polinom 

mellékosztályának, az i=0+1⋅  i számot pedig a 0+1⋅  x=x polinom mellékosztályának akarjuk megfeleltetni. 

Mindez egybevág azzal, ami az előző tétel utolsó állításában szerepel. 

6.4.3. Tétel.  Ha K test, és s egy K fölött irreducibilis polinom, akkor létezik olyan L test, amelyben K résztest, 

és amelyben az s polinomnak már van gyöke. 

Bizonyítás. Tekintsük az L=K[x]/(s) faktorgyűrűt, amely az 5.2.9. Állítás miatt test. A k+(s) alakú elemek, ahol 

k∈  K a K-val izomorf K' résztestet alkotnak L-ben. Valóban, ezek az elemek páronként különbözők, hiszen ha 

a+(s)=b+(s), ahol a,b∈  K, akkor a-b∈ (s), vagyis s∣ a-b. De s nem konstans (hiszen irreducibilis), és így a 

konstans polinomok közül csak a nullapolinomnak osztója. Ezért a-b=0, vagyis a=b. A faktorgyűrűben a 

szorzást reprezentánselemekkel definiáltuk, és ezért a ψ(k)=k+(s) nyilván izomorfizmus K és K' között. 

Legyen α=x+(s). Meg kellene mutatni, hogy α gyöke az s polinomnak. 

Megjegyzés 

Bajba kerültünk, hiszen az α elemet be sem tudjuk helyettesíteni az s polinomba! Az α az L testnek 

eleme. Be tudjuk helyettesíteni L[x]-beli polinomokba. Az s azonban nem L[x]-ben, hanem K[x]-ben 

van, és K egyáltalán nem részhalmaza L-nek, hanem csak izomorf az L egy K' résztestével. Persze a K 

és a K' elemeit azonosítani szeretnénk, és akkor a problémánk megoldódna. A bizonyítás érthetőbb 

lesz, ha ezt az azonosítást most még nem végezzük el. 

A ψ: K→ K' izomorfizmust kiterjeszthetjük egy K[x] és egy K'[x] közötti izomorfizmussá: minden polinomnak 

az együtthatóira alkalmazhatjuk. Vagyis 

 

esetén legyen 

 

Ez már K' fölötti polinom, és K'⊆ L. Ezért ebbe be lehet az L elemeit helyettesíteni, speciálisan az α=x+(s) 

elemet is. Mivel ψ(k)=k+(s), ezért 

 

mert a faktorgyűrűben reprezentánsokkal szorzunk. Az összeadást is elvégezve 
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Speciálisan ha f=s, akkor ψ(s)(α)=s+(s)=0+(s), hiszen s-0∈  (s). Ez a K' nulleleme, vagyis beláttuk, hogy a ψ(s) 

polinomnak gyöke az α. Mivel a K és K' elemeit a ψ mentén azonosítjuk, az s és a ψ(s) polinomok is azonossá 

válnak, és ezzel a bizonyítást befejeztük. □ 

Megjegyzés 

Ezt az azonosítási folyamatot a következőképpen tehetjük precízzé. Az L testben a K' részhalmaz 

elemeit cseréljük ki a K elemeivel, így kapjuk az N halmazt. Tekintsük azt a θ:L→ N leképezést, 

amelyre ψ(k)-hoz k-t rendel, L többi (azaz K'-n kívüli elemeit) pedig helyben hagyja. A θ tehát bijekció 

L és N között. Ennek mentén a műveleteket definiálhatjuk N-en is úgy, hogy θ izomorfizmus legyen. A 

kapott N test már K-t tényleg tartalmazza (nem csak egy kópiáját), és a θ(α) már tényleg s-nek (és nem 

ψ(s)-nek) lesz gyöke. 

A fenti technikát kellett volna elvileg alkalmazni a következő esetekben: 

• amikor a komplex számokat rendezett párok segítségével bevezettük (6. szakasz), és a (a,0) párt az a valós 

számmal azonosítottuk; 
• amikor az R[x] polinomgyűrűben (2.3.3. Definíció) az r konstans polinomot (valójában az (r,0,0,...) 

sorozatot) azonosítottuk az r∈  R gyűrűelemmel; 
• amikor egy gyűrűt egységelemessé bővítettünk (5.1.27. Gyakorlat), ekkor az (r,0) párt azonosítottuk r-rel; 
• végül a hányadostest konstrukciójánál (5.7.2. Tétel), amikor az (rb,b) alakú párok osztályát azonosítottuk az r 

elemmel. 

> 

A 6.4.3. Tétel kívánt tulajdonságú algebrai bővítések létezését garantálja. Érdemes hozzátenni, hogy 

transzcendens bővítést is lehet konstruálni. 

6.4.4. Állítás.  Legyen K test. Ekkor létezik egy L=K(α) test, ahol α transzcendens K fölött. 

Bizonyítás. A 6.1.21. Gyakorlat miatt L-nek megfelel a K[x] polinomgyűrű K(x) hányadosteste, vagyis a 

racionális törtfüggvények teste, ahol α=x. □ 

A 6.4.3. Tétel lehetővé teszi, hogy egy K testet úgy bővítsünk, hogy abban már egy f polinomnak egy gyöke 

benne legyen. Ezt ismételhetjük is, és így elérhetjük, hogy a bővítésben az f polinomnak az „összes” gyöke 

benne legyen, vagyis gyöktényezőkre bomoljon. 

6.4.5. Következmény.  Ha K test, és f∈  K[x] nem nulla polinom, akkor létezik f-nek felbontási teste K fölött. 

Bizonyítás. Bontsuk f-et irreducibilis tényezőkre K fölött, és válasszunk ezek közül tetszőlegeset. A 6.4.3. Tétel 

miatt van olyan K≤ K(α) bővítés, amelyben az α elem gyöke ennek az irreducibilis polinomnak, és így f-nek is. 

Ekkor f(x)=(x-α)g(x) alkalmas g∈  K(α)[x] polinomra. A következő lépésben g egy gyökével bővítjük a K(α) 

testet, és így tovább. Mivel a kapott polinom foka egyre kisebb, az eljárás legfeljebb gr(f) lépésben véget ér. □ 

Az eljárást folytathatjuk, és így véges sok polinom gyökeit is hozzávehetjük K-hoz. De ugyanezzel a módszerrel 

algebrailag zárt testet is kaphatunk. Ehhez az összes polinom összes gyökét be kell venni, azaz végtelen sok 

lépésben bővíteni. Ez a probléma ismét nem algebrai, hanem halmazelméleti. A megoldására használt módszer 

az úgynevezett transzfinit indukció. Ezt felhasználva, minden további algebrai nehézség nélkül bizonyítható az 

alábbi tétel. 

6.4.6. Tétel.  Minden testnek van algebrailag zárt algebrai bővítése. 

Megjegyzés 

A 6.4.20. Feladatban egy másik utat mutatunk a 6.4.6. Tétel bizonyítására, amely Krull tételén alapszik 

(és így a halmazelméleti háttere nem a transzfinit indukció, hanem a Zorn-lemma). Algebrailag zárt 

testre eddig két példát láttunk, a komplex számtestet és az algebrai számok testét. A komplex 

számtestről még nem láttuk be, hogy algebrailag zárt (de be fogjuk, lásd 6.6.10. Tétel). Az algebrai 

számok testéről ezt igazoltuk, de közben kihasználtuk, hogy ℂ  algebrailag zárt. 
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Fölmerül a kérdés, hogy az algebrai lezárt (vagy egy polinom felbontási teste) izomorfia erejéig egyértelműen 

meg van-e határozva. A szakasz hátralévő részében ezt a problémát vizsgáljuk. 

Első lépésként gondoljuk meg, hogy ha ℚ-t az x3-2 polinom két különböző gyökével bővítjük, akkor izomorf 

testeket kapunk-e. Legyenek ezek a gyökök  és , ahol ε= cos 120° +i sin 120° primitív harmadik 

egységgyök. A két test elemei az 

 

alakú számok, ahol a,b,c∈ℚ. Ezekkel azonban ugyanúgy kell számolni! Az összeadásra ez nyilvánvaló. A 

szorzást úgy végezzük el, hogy a disztributivitás alapján felbontjuk a zárójeleket, és az első esetben 

alkalmazzuk, hogy  köbe kettő, a másodikban pedig azt, hogy  köbe kettő. A két számolásban semmi 

különbség nem lesz (ha valaki véletlenül kicseréli a  számot -re, akkor azt észre sem vesszük). Ezért a 

két test izomorf. 

Az előző bekezdésben leírtak megmagyarázzák, hogy a két test miért izomorf, de ez nem volt egy teljesen precíz 

bizonyítás. Vegyük azonban észre, hogy a 6.4.1. Tételt alkalmazhatjuk a  és a  számokra is. 

Mindkettő minimálpolinomja x3-2, és ezért azt kapjuk, amit szeretnénk, hiszen 

 

Sőt azt is tudjuk, hogy a  számnak az első izomorfizmusnál x+(x^3-2) felel meg, aminek a képe a másik 

izomorfizmusnál . Ugyanakkor ha q∈ℚ, akkor az első izomorfizmusnál ez q+(x^3-2)-be megy, és a 

másodiknál ez visszamegy q-ba. Vagyis létezik egy olyan  izomorfizmus, amelyre 

, és θ(q)=q minden q∈ℚ esetén. 

Azonnal látjuk, hogy mindkét fenti gondolatmenet általánosítható a következőképpen. A ℚ helyett tetszőleges K 

testet vehetünk, x3-2 helyett egy K fölött irreducibilis f polinomot,  és  helyett pedig f egy α és egy β 

gyökét. 

6.4.7. Állítás.  Tegyük föl, hogy K≤ L testbővítés, és az α,β∈  L elemek K fölötti minimálpolinomja megegyezik. 

Ekkor van olyan θ:K(α)→ K(β) izomorfizmus, amely α-t β-ba, K elemeit pedig önmagukba viszi.□ 

A későbbi alkalmazások miatt még egy kicsit tovább kell ezt a helyzetet általánosítanunk. Ahelyett, hogy egy K 

testünk van, két izomorf testből kell kiindulnunk. A 6.4.3. Tétel bizonyításában már használtuk azt a jelölést, 

hogy ha ψ: K→ M izomorfizmus két test között, akkor ψ a K[x]-nek az M[x]-szel való izomorfizmusát adja: egy 

polinom képét úgy kapjuk, hogy minden együtthatójára alkalmazzuk a ψ-t. Az alábbi tételt csak annak érdemes 

megemésztenie, aki teljes egészében meg akarja érteni a felbontási test egyértelműségének és a Galois-elmélet 

főtételének a bizonyítását is. 

6.4.8. Tétel.  [Izomorfizmuskiterjesztés] Tegyük föl, hogy K≤ L és M≤ N két testbővítés, és ψ: K → M 

izomorfizmus. Legyen s∈  K[x] irreducibilis polinom, és t a neki ψ-nél megfelelő irreducibilis polinom M[x]-

ben. Legyen α∈  L gyöke s-nek, és β∈  N gyöke t-nek. Ekkor létezik olyan 

 

izomorfizmus, amelyre θ(α)=β, és amely ψ-nek kiterjesztése, azaz tetszőleges k∈  K esetén θ(k)=ψ(k). 

Bizonyítás. A 6.4.1. Tételt kétszer alkalmazva 

 

Az f+(s)↔ ψ(f)+(t) izomorfizmus K[x]/(s) és M[x]/(t) között (ezt beláthatjuk például úgy, hogy az f→ ψ(f)+(t) 

leképezésre alkalmazzuk a homomorfizmustételt, de amúgy is nyilvánvaló, hiszen ha izomorf gyűrűket az 

izomorfizmusnál egymásnak megfelelő ideálokkal faktorizálunk, akkor a faktorok is nyilván izomorfak 

lesznek). A kapott izomorfizmusokat összekapcsolva (azaz kompozíciójukat véve) egy K(α) és M(β) közötti θ 

izomorfizmust kapunk. Ha α-ból indulunk, akkor először x+(s)-et, innen x+(t)-t kapjuk (hiszen ψ a K 
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egységelemét a M egységelemébe, és így az x=1⋅  x∈  K[x] polinomot x∈  M[x]-be viszi), és végül az eredmény 

β lesz. Ha pedig k∈  K, akkor ennek képe k+(s), majd ψ(k)+(t), végül ψ(k). □ 

Most már be tudjuk bizonyítani, hogy a felbontási test is egyértelműen meghatározott. 

6.4.9. Következmény.  Ha az f∈  K[x] polinomnak K≤ L és K≤ N is felbontási teste, akkor L és N izomorfak. 

A bizonyítás lényege nagyon egyszerű: az f gyökeit egyenként hozzávesszük K-hoz, és az izomorfizmust mindig 

tovább terjesztjük a kapott résztestre, amíg föl nem érünk L-ig. Ahhoz, hogy ez az eljárás működjön (és a 

későbbi alkalmazások miatt is), az állítást az előző tételhez hasonló általánosságban kell megfogalmaznunk. 

6.4.10. Következmény.  Tegyük föl, hogy K≤ L és M≤ N két testbővítés, és ψ: K → M izomorfizmus. Legyen 

f∈  K[x] egy polinom, és g a neki ψ-nél megfelelő polinom M[x]-ben, továbbá hogy L felbontási teste f-nek K 

fölött, és N felbontási teste g-nek M fölött. Ekkor létezik olyan θ:L→ N izomorfizmus, amely ψ-nek 

kiterjesztése. 

Bizonyítás. Az f fokszáma szerinti indukcióval bizonyítunk. Nulladfokú polinomra az állítás nyilvánvaló, hiszen 

ilyenkor L=K és N=M, vagyis θ=ψ megfelelő. Tegyük föl, hogy f foka n, és az ennél kisebb fokú polinomokra 

igaz a tétel. Legyenek f gyökei L-ben α1,...,αn, ekkor L=K(α1,...,αn). 

Vegyük az f polinom egy K fölött irreducibilis s tényezőjét. Ennek gyökei is az αi elemek között vannak, az 

indexek átszámozásával feltehetjük, hogy s-nek α1 gyöke. Természetesen ψ(s) irreducibilis M fölött, és osztója a 

g=ψ(f) polinomnak. Mivel az N a g polinom felbontási teste, a g itt gyöktényezőkre bomlik, és ezért a ψ(s)-nek 

is van egy β1 gyöke N-ben. Az izomorfizmuskiterjesztési-tétel miatt ψ kiterjeszthető egy 

 

izomorfizmussá. 

Tekintsük a h(x)=f(x)/(x-α1) polinomot. Ennek együtthatói a K(α1) testből valók. Az L-et K(α1) fölött már 

generálja α2,...,αn, azaz h gyökei. Ezért L felbontási teste K(α1) fölött az n-1-edfokú h polinomnak. Ugyanígy N 

felbontási teste lesz M(β1) fölött a θ(h) polinomnak. Valóban, θ(h)=g/(x-β1), és N-et K(β1) fölött már generálják a 

g polinom β1-től különböző gyökei. Az indukciós feltevés miatt ezért θ kiterjeszthető egy L→ N 

izomorfizmussá. □ 

Ezt a bizonyítást egy konkrét példán is illusztráljuk. 

6.4.11. Gyakorlat.  A 6.4.10. Következmény bizonyítását követve adjuk meg a  testnek egy olyan 

önmagával való θ izomorfizmusát, amelynél  képe . (Itt ε primitív harmadik egységgyök, legyen 

, továbbá  és .) 

6.4.12. Következmény.  Tegyük föl, hogy K≤ L véges normális bővítés, és az α,β∈  L elemek K fölötti 

minimálpolinomja megegyezik. Ekkor van olyan θ:L→ L izomorfizmus, amely α-t β-ba, K elemeit pedig 

önmagukba viszi. 

Bizonyítás. A 6.4.7. Állítás miatt van olyan ψ: K(α)→ K(β) izomorfizmus, amely K elemeit önmagukba viszi, és 

melyre ψ(α)=β. A 6.3.7. Feladat szerint L egy alkalmas f∈  K[x] polinom felbontási teste K fölött. Ekkor 

ugyanennek az f polinomnak L felbontási teste K(α) és K(β) fölött is. A ψ az f polinomot önmagába viszi, hiszen 

K elemeit fixálja. Ezért az előző 6.4.10. Következmény miatt ψ kiterjeszthető egy L→ L izomorfizmussá. □ 

Az algebrailag zárt bővítés egyértelműsége ugyanígy igazolható, csak az izomorfizmust végtelen sok lépésben, 

transzfinit módszerekkel kell kiterjeszteni. 

6.4.13. Tétel.  Ha a K testnek L és N is algebrailag zárt algebrai bővítése, akkor L és N izomorfak, sőt K minden 

automorfizmusa kiterjeszthető egy L→ N izomorfizmussá. 

6.4.14. Definíció.  A K test (egyértelműen meghatározott) algebrailag zárt algebrai bővítését a Kalgebrai 

lezártjának nevezzük. 

Például a racionális számok testének algebrai lezártja az algebrai számok teste, a valós számokénak pedig a 

komplex számtest. 
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Gondolkodjunk!   

6.4.15. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy test pontosan akkor algebrailag zárt, ha minden algebrai bővítése 

elsőfokú. 

6.4.16. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy K≤ L véges bővítés. Mutassuk meg, hogy van olyan L≤ M test, hogy K≤ 

M véges normális bővítés. 

6.4.17. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy végtelen elemszámú tökéletes test minden véges bővítése egyszerű. 

6.4.18. Feladat.  Tegyük föl, hogy K≤ L egy olyan algebrai bővítés, amelyre igaz, hogy minden K fölött 

irreducibilis polinom gyöktényezők szorzatára bomlik L fölött. Mutassuk meg, hogy L algebrailag zárt. 

6.4.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha egy testnek van algebrailag zárt bővítése, akkor van algebrailag zárt 

algebrai bővítése is. 

6.4.20. Feladat.  Legyen K tetszőleges test. A K fölötti minden normált, irreducibilis f(x)=a0+...+an-1xn-1+xn 

polinomhoz vegyük föl az x1
f,...,xn

f határozatlanokat, és jelölje R az így kapott K[..., xi
f,...] (végtelen sok 

határozatlanú) polinomgyűrűt. Tekintsük az összes 

 

polinomokat, ahol 1≤ j≤ n, és f végigfutja a normált, irreducibilis polinomokat K fölött (a ζj elemi szimmetrikus 

polinomot jelöl). Legyen I az általuk generált ideál R-ben. Mutassuk meg, hogy ez R-nek valódi ideálja. Legyen 

I⊆ J maximális ideálja R-nek (az 5.3.13. Krull-tétel szerint ilyen létezik). Igazoljuk, hogy R/J algebrailag zárt 

test, melynek van K-val izomorf részteste. 

6.4.21. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha K≤ L testbővítés, és K-t végtelen sok olyan polinom összes gyökeivel 

bővítjük, melyek mindegyikének az összes gyöke L-ben van, akkor normális bővítést kapunk (más szóval 

polinomhalmaz felbontási teste is normális). Megfordítva, igazoljuk, hogy minden normális bővítés megkapható 

ilyen módon (azaz polinomhalmaz felbontási testeként). Vezessük le ebből, hogy ha K≤ M normális bővítés és 

K≤ L≤ M, akkor L≤ M is normális. 

A most következő feladatok a tökéletes testek témakörét járják körül. 

6.4.22. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha K test, akkor az f∈  K[x] irreducibilis polinomnak akkor és csak akkor van 

többszörös gyöke a K egy alkalmas bővítésében, ha K karakterisztikája egy p prímszám, és f az xp polinomjaként 

írható (vagyis az xj együtthatója nulla minden p-vel nem osztható j esetén). Speciálisan minden nulla 

karakterisztikájú test tökéletes. 

6.4.23. Feladat.  Legyen α transzcendens elem ℤ p fölött, ahol p prímszám. Mutassuk meg, hogy xp-α 

irreducibilis ℤ p(α) fölött, de van többszörös gyöke egy alkalmas bővítésben (vagyis ez a polinom 

inszeparábilis). 

6.4.24. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a p≠ 0 karakterisztikájú K test akkor és csak akkor tökéletes, ha minden 

eleméből vonható p-edik gyök. 

6.4.25. Feladat.  Igazoljuk, hogy tökéletes test algebrai bővítése is tökéletes. 

6.4.26. Feladat.  Igazoljuk, hogy az x↦ xp Frobenius-endomorfizmus minden p karakterisztikájú véges testben 

szürjektív, és így minden véges test tökéletes. 

6.4.27. Feladat.  Tegyük föl, hogy K≤ L testbővítés és L egy p≠ 0 karakterisztikájú tökéletes test. Mutassuk 

meg, hogy a K elemeinek p-hatványadik gyökei L-ben egy K-t tartalmazó tökéletes testet alkotnak. 

5. Szimmetriák és közbülső testek 

A Galois-elmélet alkalmazásai során általában az a feladat, hogy adott egy K≤ L testbővítés, és meg kell 

találnunk a közbülsőK≤ T≤ L testeket. Ezek ismeretében dönthetünk el olyan problémákat, mint például a 

geometriai szerkeszthetőség. A közbülső testeket a K≤ L úgynevezett szimmetriáinak segítségével találhatjuk 
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meg (úgy, hogy a fixpontjaikat tekintjük). Ebben a szakaszban példákon keresztül próbáljuk megérteni ezeket a 

fogalmakat. Fontos, hogy az Olvasó ezeket a példákat ne ugorja át. 

A komplex számok esetében a konjugálás fogalma alapvető eszköznek bizonyult. Például beláttuk, hogy egy 

valós együtthatós polinom minden komplex gyökének a konjugáltja is gyök, és ennek segítségével meg tudtuk 

határozni az irreducibilis polinomokat is ℝ fölött. A konjugálás azért hatásos, mert „jó” tulajdonságokkal 

rendelkezik: összeg- és szorzattartó. Tudjuk azt is, hogy bijektív, továbbá egy szám konjugáltja akkor és csak 

akkor önmaga, ha az a szám valós (vagyis a komplex konjugálás fixpontjai a valós számok). 

Hasonlóan hasznos a  testen a 

 

képlettel értelmezett függvény. Könnyen látható, hogy ez is izomorfizmus, és pont a ℚ elemeit hagyja fixen. Ezt 

a θ leképezést felfoghatjuk úgy is, mint  egy szimmetriáját, ami azt mutatja, hogy ebben a testben  

és  szerepe azonos. 

6.5.1. Definíció.  Egy K≤ L testbővítés szimmetriájának, vagy relatív automorfizmusának (ritkán 

konjugálásának) az olyan θ: L→ L (test)izomorfizmusokat nevezzük, amelyek K minden elemét fixen hagyják, 

azaz k∈  K esetén θ(k)=k. Ezek halmazát G(L/K) jelöli. 

6.5.2. Kérdés.  Hogyan lehet meghatározni a  bővítés összes szimmetriáit? 

Ha θ ilyen, akkor 

 

hiszen ℚ elemei fixen maradnak. Viszont olyan szám, amelynek a négyzete 2, még ℂ -ben is csak kettő van: a 

 (hiszen ezek az x2-2 polinomnak a gyökei). Ha , akkor 

 

hiszen a és b is racionális számok, tehát fixen maradnak. Vagyis θ a fenti leképezés. Hasonlóan láthatjuk, hogy 

ha , akkor θ az identitás. Ennek a bővítésnek tehát két szimmetriája van. 

Hasonlóan láthatjuk be, hogy az ℝ≤ℂ  bővítésnek is két szimmetriája van, a komplex konjugálás és önmaga. 

Ehhez az x2-2 helyett az x2+1 polinomot kell használni. 

Az eddigi számolásban két ötletünk volt. Az elsővel meghatároztuk, hogy a bővítést generáló elem (példánkban 

a  szám) hová mehet (az x2-2 polinomnak, azaz a minimálpolinomjának a többi gyökébe). A másik ötlet 

pedig, hogy ennek az elemnek a képe már az egész szimmetriát meghatározza. Most ezeket általában is 

megfogalmazzuk. 

6.5.3. Állítás.  Ha θ relatív automorfizmusa a K≤ L testbővítésnek, akkor θ minden f∈  K[x] polinom L-beli 

gyökeit permutálja, vagyis ha f(α)=0, akkor  tetszőleges α∈  L-re. 

Bizonyítás. Az állítás részben a 3.3.6 Lemmát általánosítja, és a bizonyítása is hasonló. Legyen 

f(x)=a0+a1x+...+anxn. Ennek gyöke az α, tehát 

 

Alkalmazzuk θ-t mindkét oldalra. Mivel θ összeg- és szorzattartó, az eredmény ez lesz: 

 

Mivel 0∈  K és aj∈  K minden j-re, ezért θ(0)=0 és θ(aj)=aj. Így a bal oldalon  áll, a jobb oldalon 0, 

tehát θ(α) tényleg gyöke f-nek. 
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Ha f≠ 0, akkor f-nek L-ben csak véges sok gyöke van. Mivel θ bijekció L-en, ezért injektív a gyökök véges 

halmazán is, és így szürjektív is itt, azaz permutáció. □ 

Illusztrációként érdemes megnézni az 5.10.13. Gyakorlatot. 

6.5.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha K tökéletes test és θ relatív automorfizmusa a K≤ L testbővítésnek, 

akkor minden f∈  K[x] polinom és α∈  L esetén α és θ(α) az f polinomnak ugyanannyiszoros gyökei. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlatban az a föltevés, hogy K tökéletes test, valójában fölösleges. Ennek igazolásához 

meg kell mutatni, hogy egy irreducibilis polinom gyökeinek multiplicitása ugyanaz, ami a 6.4.22. 

Feladatból kiindulva bizonyítható. 

6.5.5. Állítás.  Ha a K≤ K(α) véges bővítésnek θ egy szimmetriája, akkor a θ(α) elem a θ-t már az egész 

bővítésen meghatározza. 

Bizonyítás. Legyen θ(α)=β. A K(α) elemei 

 

alakúak, ahol a0,...,an∈  K. Ennek az elemnek a képe θ-nél 

 

hiszen minden szimmetria művelettartó, és az aj∈  K elemeket fixálja. □ 

Az előző állítást több generátorelemre is általánosíthatjuk. Azt javasoljuk az Olvasónak, hogy a következő 

gyakorlatot ne a fenti módon közvetlen számolással, hanem a 4.6.9. Gyakorlat mintájára oldja meg. 

6.5.6. Gyakorlat.  Legyen K≤ L testbővítés, és L=K(α1,...,αm). Igazoljuk, hogy ha θ∈  G(L/K), és ismerjük a 

θ(α1),...,θ(αm) elemeket, akkor ez θ-t már egyértelműen meghatározza az L minden elemén. 

Ha egy bővítés szimmetriáit néha konjugálásoknak hívják, akkor célszerű egy elem képeit a konjugáltjainak 

nevezni. 

6.5.7. Definíció.  Legyen K≤ L bővítés és α∈  L. Ekkor a θ(α) alakú elemeket, ahol θ∈  G(L/K), az α elem K 

fölötti konjugáltjainak nevezzük. 

Egy komplex szám konjugáltjai tehát önmaga és a komplex konjugáltja. Hogyan lehet a konjugáltakat általában 

meghatározni? A 6.5.3. Állítás szerint egy elem konjugáltjai gyökei a minimálpolinomjának. Például a 

 bővítésben az x3-2 polinom egyetlen gyöke a , hiszen a polinom másik két gyöke nem valós 

szám, a -nek viszont minden eleme valós. Ezért ebben a bővítésben a  számnak csak egyetlen 

konjugáltja van, önmaga, és így az egyetlen szimmetria az identitás. Megjavul a helyzet, ha bevesszük az x3-2 

polinom másik két gyökét is, vagyis az x3-2 felbontási testét vizsgáljuk. A 6.3.1. Gyakorlat szerint ez 

, ami hatodfokú normális bővítése ℚ-nak, és itt már elegendően sok automorfizmus lesz. A 6.4.11. Gyakorlat 

szerint például van olyan szimmetria, ami -t -be viszi. 

6.5.8. Állítás.  Ha K≤ L véges normális bővítés, akkor az α∈  L elem K fölötti konjugáltjai pontosan a K fölötti 

minimálpolinomjának a gyökei. 

Bizonyítás. Az, hogy a konjugáltak gyökei a minimálpolinomnak, a 6.5.3. Állításból következik. A megfordítás 

a 6.4.12. Következmény állítása. □ 

Megjegyzés 

Az előző bizonyítás meglehetősen lakonikus, de csak azért, mert a munkát már elvégeztük a 4. 

szakaszban, amikor izomorfizmusokat terjesztettünk ki. Az Olvasónak érdemes mindezt átismételnie 

(főleg a 6.4.7. Állítás előtti példát), ha mögé akar látni ennek a bizonyításnak. 
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Az x3-2 polinom felbontási testének hat automorfizmusa van (vagyis x3-2 gyökeinek minden permutációja 

megvalósul egy alkalmas automorfizmus segítségével). Ezt a legegyszerűbb úgy megmutatni, hogy a 

 testet ℚ(α) alakban írjuk föl alkalmas α számra, vagyis egyszerű bővítésként. (A 6.3.8. Tételben 

beláttuk, hogy ez lehetséges.) Ekkor az α szám ℚ fölötti s minimálpolinomja hatodfokú, és ennek mindegyik 

gyöke, vagyis az α összes ℚ fölötti konjugáltja benne van a ℚ(α) testben, hiszen ez ℚ-nak normális bővítése. 

Legyenek ezek a konjugáltak α1=α,α2,...,α6. Az eddig bizonyított állítások miatt minden 1≤ j≤ 6 esetén pontosan 

egy olyan szimmetriája van ennek a bővítésnek, amely α-t αj-be viszi. Ez a gondolatmenet általában is mutatja, 

hogy egy n-edfokú normális bővítésnek n szimmetriája lesz (6.6.1. Állítás). 

6.5.9. Definíció.  A K≤ L testbővítés közbülső testei a K≤ T≤ L testek, vagyis az L azon résztestei, amelyek K-t 

tartalmazzák. 

6.5.10. Gyakorlat.  Legyen θ relatív automorfizmusa a K≤ L testbővítésnek. Mutassuk meg, hogy a θ 

fixpontjainak a halmaza, vagyis a 

 

halmaz részteste L-nek, amely a K testet tartalmazza, és így közbülső test. 

Mielőtt általános eredményeket bizonyítanánk, egy konkrét példán bemutatjuk, hogy hogyan kapcsolódnak 

össze a szimmetriák és a közbülső testek. Az x4-2 polinomot fogjuk megvizsgálni ℚ fölött. A 6.3.12. Gyakorlat 

szerint az x4-2 polinom ℚ fölötti felbontási teste , és ez ℚ-nak nyolcadfokú bővítése. A fenti 

gondolatmenet szerint tehát 8 szimmetria van. Egy θ szimmetria megadásához a  és az i elemek θ-nél 

képeit kell megtalálnunk (ez már meghatározza θ-t a 6.5.6. Gyakorlat szerint). Ezek a képek a két elem 

konjugáltjai, vagyis az x4-2 és az x2+1 polinom gyökei közül kerülnek ki, tehát 

 

Ez 4⋅  2 lehetőséget ad θ-re. Mivel tudjuk, hogy nyolc szimmetria van, a felsorolt nyolc lehetőség tényleg meg 

is valósul egy-egy alkalmas θ automorfizmussal. 

Ahhoz, hogy egy ilyen automorfizmus fixpontjait meghatározzuk, föl kell írnunk a bővítés egy általános elemét, 

vagyis egy bázist kell keresni a bővítésben. Tekintsük a 

 

testláncot. Az első bővítésben az 

 

alkot bázist (6.1.16. Tétel), a másodikban pedig az 1 és az i. A „nagy” bővítés egy bázisát a szorzástétel (6.2.3. 

Következmény) bizonyítása szerint úgy kaphatjuk, hogy e két bázis elemeit egymással minden lehetséges 

módon összeszorozzuk. Tehát  elemei egyértelműen fölírhatók 

 

alakban, ahol a,b,c,d,e,f,g,h∈ℚ. 

Példaként számítsuk ki annak a θ automorfizmusnak a fixpontjait, amelyre 

 

Ahhoz, hogy β képét kiszámíthassuk, mind a nyolc báziselem képét tudnunk kell. A θ művelettartása miatt 

például 

 

és hasonlóan 
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A többi báziselem képét is kiszámolva, majd θ összegtartását, és azt felhasználva, hogy ℚ elemeit helyben 

hagyja, végül is θ(β)-ra 

 

adódik. Az utolsó sorban a báziselemek már ugyanolyan sorrendben vannak, ahogy β eredeti fölírásában. Ezért a 

fölírás egyértelműsége miatt θ(β)=β akkor és csak akkor teljesül, ha a kapott kifejezés β-val együtthatóról 

együtthatóra megegyezik, azaz 

 

Ez egy nyolcismeretlenes, nyolc egyenletből álló lineáris egyenletrendszer, amit azonban triviális megoldani: 

a,b,d,g tetszőleges, c=e=0, és f=b, h=-d. Ezért a θ fixpontjai pontosan az 

 

alakú elemek. Ez négydimenziós altér, tehát ℚ-nak egy negyedfokú T4 bővítését kapjuk. Nyilván 

 

mert  segítségével a másik két generátorelem kifejezhető (4/γ, illetve γ2/2). Még egyszer 

négyzetre emelve kapjuk, hogy γ/2 gyöke a 2x4+1 polinomnak, ami a fordított Schönemann–Eisenstein-

kritérium (3.5.7. Gyakorlat) miatt irreducibilis ℚ fölött. Ezért innen is látszik, hogy a θ fixpontjainak teste, 

vagyis  a ℚ-nak negyedfokú bővítése. 

Megjegyzés 

Ha valakit arra kérnénk, hogy mondjon közbülső testeket a  bővítésben, akkor biztos 

eszébe jutna a , a ℚ(i), és valószínűleg a , valamint a  is. A most kapott T4 

testre nem valószínű, hogy gondolna számolás nélkül. 

Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy az elméletet fordított irányban is használhatjuk majd: nemcsak 

résztestek megtalálására, hanem éppen annak bizonyítására, hogy csak nagyon kevés résztest van. 

Ehhez egy olyan tételt fogunk belátni, hogy minden közbülső test megkapható automorfizmusok 

fixpontjainak segítségével (6.6.3. Következmény). 

Az nem igaz, hogy minden közbülső test előáll egy alkalmas automorfizmus fixponthalmazaként. A 

legegyszerűbb példa ebben a bővítésben a ℚ alaptest, amely nem áll így elő (ez a későbbiekből következik), de 

nem áll így elő például a  közbülső test sem. Ez a test előáll azonban két fixponthalmaz metszeteként: 

az imént vizsgált θ mellett azt a ψ automorfizmust is tekinteni kell, amelyre 

 

Az Olvasónak azt ajánljuk, gyakorlásul számítsa ki, hogy ψ fixponthalmaza , és hogy θ és ψ közös 

fixpontjainak halmaza . 

Általában is igaz, hogy a szimmetriák fixponthalmazaként kapott közbülső testek metszeteként már minden 

közbülső test előáll. Már ez is jelentős eredmény, hiszen például következik belőle, hogy csak véges sok 

közbülső test lehet. De ha n darab automorfizmus van, akkor ezek fixponttestét az összes lehetséges módon, 

azaz 2n-féleképpen el kellene hogy metsszük egymással ahhoz, hogy az összes közbülső testet megkapjuk. Ennél 

hatékonyabb eljárást szeretnénk. 
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Vegyük észre, hogy a  test elemeit nemcsak θ és ψ hagyja fixen, hanem nyilvánvalóan a θ∘ ψ 

kompozíció is. Általában ha T közbülső test, akkor a T elemeit fixáló szimmetriák halmaza (vagyis G(L/T)) zárt 

a kompozícióra. Ez azt sugallja, hogy a szimmetriákat csoportként érdemes kezelni, és a közbülső testeket nem 

tetszőleges részhalmazok, hanem a részcsoportok jelölik majd ki. Az nyilvánvaló, hogy szimmetriák 

kompozíciója és inverze is szimmetria, vagyis egy csoportot kapunk. 

6.5.11. Definíció.  Ha K≤ L egy testbővítés, akkor a relatív automorfizmusainak csoportját a kompozíció 

műveletére a bővítés Galois-csoportjának nevezzük, és G(L/K)-val jelöljük. Ha f∈  K[x] egy polinom, és L az f 

felbontási teste K fölött, akkor f Galois-csoportján a G(L/K) csoportot értjük. 

Példaként számítsuk ki a θ∘ θ kompozíciót. Az eddigieket felhasználva 

 

Tehát θ∘ θ fixálja a  generátorait, és így az identikus leképezés. Vagyis a θ automorfizmus rendje 2, 

és így {θ,id} egy kételemű részcsoport. Persze θ és id közös fixpontjai ugyanazok, mint θ fixpontjai, vagyis 

 elemei. Érdemes észrevenni, hogy a  bővítésnek a foka 8/4=2 a 

szorzástétel miatt. Vagyis azt sejthetjük, hogy ha a T test a H részcsoporthoz tartozik, akkor |L:T| a H rendje 

lesz. 

Most értsük meg a  bővítés G Galois-csoportját izomorfia erejéig. Mivel 8 szimmetria van, a G 

csoport nyolcelemű. Emlékezzünk rá, hogy  az x4-2 felbontási testeként keletkezett. E polinom 

gyökeit a rövidség kedvéért jelölje 

 

Mind a nyolc szimmetria ezeket permutálja, és ha ezt a permutációt ismerjük, akkor már meg van adva a 

szimmetria is, hiszen ez a négy szám generálja a bővítést. Ez azt jelenti, hogy a G Galois-csoport elemeit e 

négyelemű halmaz permutációinak is képzelhetjük. Az imént vizsgált θ szimmetria kicseréli α1-et α2-vel és α3-at 

α4-gyel. Ezt a permutációknál tanult ciklusos jelöléssel úgy írhatjuk, hogy (α1α2)(α3α4). 

Egy négyelemű halmaznak összesen 24 permutációja van, melyik nyolc az, amelyik itt megvalósul? Vegyük 

észre, hogy 

 

Ezért az α1,α3 pár csak olyan elemekbe mehet, amelyek összege szintén nulla. Vagyis ha lerajzoljuk ezt a négy 

számot egy négyzet négy csúcsába, 
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akkor az előző észrevétel azt mondja, átló képe átló kell, hogy legyen. Persze akkor oldal csak oldalba mehet, és 

így minden relatív automorfizmus ennek a négyzetnek is szimmetriája lesz, vagyis a D4 diédercsoportnak eleme. 

Ennek a csoportnak is nyolc a rendje, vagyis a négyzet minden szimmetriáját megkapjuk egy relatív 

automorfizmusból. Beláttuk tehát, hogy az x4-2 felbontási testének Galois-csoportja a D4 diédercsoporttal 

izomorf. 

A 6.1. ábrán felsoroltuk a D4 diédercsoport összes részcsoportját és a hozzájuk tartozó közbülső testeket. A 

részcsoportokat Lagrange tétele segítségével határoztuk meg (a 4.4.25. Gyakorlatban látott módon), a hozzájuk 

tartozó fixpont-testeket pedig a fentiekhez hasonló számolással. A permutációk megadásakor az α-kat 

lehagytuk, például (α1α2)(α3α4) helyett (12)(34)-et írtunk. 

6.1. ábra - Az x4-2 felbontási testének közbülső testei és a megfelelő részcsoportok. 
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A részcsoportokat növekvő elemszám szerint rendeztük. A másodrendű részcsoportokhoz tartozó bővítések 

negyedfokúak a három negyedrendű részcsoporthoz tartozó három bővítés viszont másodfokú ℚ fölött. Ez 

további alapot ad annak a korábbi sejtésünknek, hogy ha a T test a H részcsoporthoz tartozik, akkor |L:T| a H 

rendje, |T:K| pedig a H indexe G-ben. Azt is láthatjuk, hogy nagyobb testhez kisebb részcsoport tartozik, vagyis 

ha T≥ S, akkor a hozzájuk tartozó részcsoportokra H≤ N. Még azt is érdemes észrevenni, hogy a 

normálosztókhoz ({id}, H3, N1,N2,N3, D4) tartozó közbülső testek pont azok, amelyek a ℚ=K alaptestnek 

normális bővítései. Mindezt általánosan belátjuk majd a Galois-elmélet főtételében (6.6.7. Tétel). 

A kapott táblázat jobban áttekinthető, ha egy rajzot készítünk róla (ez is szerepel a 6.1. ábrán). Ha S<T két 

közbülső test, akkor S-et lejjebb rajzoltuk, T-t följebb, és ha nincs közben más test, akkor egy vonallal 

összekötöttük őket. A részcsoportoknál ugyanezt a rajzot fordítva csináltuk, és így az egyelemű részcsoport van 

legfelül. Láthatjuk, hogy a közbülső testek és a részcsoportok diagramja ugyanaz. A kapott rajzot hálónak 

nevezzük. A hálók algebrai struktúrák is, a 8. fejezetben vizsgáljuk majd őket. 

Megjegyzés 

A Maple program galois parancsa a Galois-csoportot számítja ki. 

 

              galois(x^4-2); 

              galois(x^6-2); 

              galois(x^8+1); 

              galois(x^4+2*x+2); 

              galois(x^4+4*x^2+2); 

             

E polinomok Galois-csoportja ℚ fölött rendre D4, D6, ℤ 2
+×ℤ 4

+, S4, ℤ 4
+. 
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Végül két megjegyzést teszünk. Az első, hogy módszerünkkel nem normális véges bővítések közbülső testeit is 

megkaphatjuk. A 6.4.16. Gyakorlat miatt ugyanis ezek kibővíthetők normális bővítéssé. Például a fenti 

diagramból látjuk, hogy a  bővítés egyetlen nemtriviális közbülső teste a . Erre a 

módszerre látunk majd példát a 6.6.18. Feladatban. 

A másik megjegyzés arra vonatkozik, ahogy a Galois-csoportot az előbbi példában származtattuk. Ha f egy n-

edfokú polinom akkor felbontási teste a 6.3.3. Gyakorlat szerint legfeljebb n! fokú lehet. Ez meg is valósul 

például az x3-2 esetében, és összhangban van azzal, hogy a Galois-csoport elemeit úgy is felfoghatjuk, mint az f 

gyökeinek permutációit. Egy n-edfokú irreducibilis polinom Galois-csoportja tehát az Sn csoport részcsoportja. 

Az x4-2 példájában a Galois-csoport csak D4 volt, az S4 valódi részcsoportja. Ennek oka az, hogy a gyökök 

között összefüggés van (két gyök összege nulla). A Galois-csoport tehát annál kisebb, minél több ilyen 

összefüggés van a polinom gyökei között. 

Végül foglaljuk össze azt, amit a Galois-csoportról megállapítottunk. 

6.5.12. Állítás.  Legyen L az f∈  K[x] polinom felbontási teste a K test fölött. Ekkor a G(L/K) Galois-csoport az f 

gyökein ható szimmetrikus csoport egy részcsoportjával izomorf. Az f akkor és csak akkor irreducibilis K fölött, 

ha ez a részcsoport tranzitív (vagyis f bármely gyökét bármely gyökébe át lehet vinni egy relatív 

automorfizmussal). 

Bizonyítás. Legyenek f gyökei α1,...,αm, ekkor L=K(α1,...,αm). Ha θ∈  G(L/K), akkor a 6.5.3. Állítás miatt θ 

permutálja az {α1,...,αm} halmazt. Rendeljük hozzá θ-hez ezt a permutációt. A 6.5.6. Gyakorlat miatt ez a 

megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű a G(L/K) Galois-csoport és a gyökök halmazán ható szimmetrikus 

csoport egy részcsoportja között, amely nyilván tartja a kompozíciót, és ezért csoportizomorfizmus. 

Ha f irreducibilis K fölött, akkor mindegyik gyökének ő a minimálpolinomja (pontosabban f normált változata). 

Ezért a 6.4.12. Következmény miatt a Galois-csoport tranzitívan hat a gyökök halmazán. Ha viszont f nem 

irreducibilis, akkor a relatív automorfizmusok f különböző irreducibilis tényezőinek gyökeit nem vihetik 

egymásba a 6.5.3. Állítás miatt. □ 

Megjegyezzük, hogy a 6.4.12. Következmény valójában azt mondja, hogy ha tekintjük a Galois-csoport hatását f 

gyökein, akkor két gyök akkor és csak akkor van egy pályán, ha f ugyanazon irreducibilis tényezőjének gyökei. 

Ezt az állítást még tovább fejlesztjük majd a 6.6.19. Gyakorlatban. 

Gondolkodjunk!   

6.5.13. Gyakorlat.  Mennyiben változnak meg a fenti számítások, ha az x4-2 polinom helyett az x4-5 polinom 

felbontási testét vizsgáljuk? 

6.5.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az x4-2, az x4+2 és az x8-4 polinomok felbontási teste ugyanaz, és a 

fenti  test az x4+2 polinom egyik gyökével is generálható. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlat állítása nem marad érvényben, ha az x4-2 helyett az x4-5 polinomot tekintjük, lásd 

6.6.14. Feladat. 

6.5.15. Gyakorlat.  Számítsuk ki a  bővítés relatív automorfizmusait és közbülső testeit. 

6. A Galois-elmélet főtétele 

Az előző szakaszban tárgyalt példa alapján most kimondjuk és bebizonyítjuk a Galois-elmélet főtételét. 

Alkalmazásként belátjuk, hogy a komplex számok teste algebrailag zárt. 

Azt szeretnénk, hogy a most következőket minden Olvasónk megértse, azok is, akik nem mélyedtek el a korábbi 

anyagrészek egyes technikai részleteiben. Amit ebben a szakaszban vizsgálni fogunk, az egy K≤ L normális 

bővítés. Ahhoz, hogy a bizonyítások működjenek, szükség lesz arra, hogy a szereplő bővítések mind egyszerűek 

legyenek, és hogy az irreducibilis polinomoknak ne legyen többszörös gyöke a bővítésekben sem. Ennek 

megfelelően az Olvasó az alábbi lehetőségek közül választhat. 
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• A legegyszerűbb, ha fölteszi, hogy a ℂ  résztesteiről van szó. Ekkor a 6.3.8. Tétel biztosítja, hogy a szereplő 

bővítések egyszerűek legyenek. 
• Ehelyett elegendő, ha a szereplő testek karakterisztikája nulla, vagy pedig végesek, a 6.3.10. Állítás, és a 

6.3.11. Tétel együtt biztosítja az egyszerűséget. 
• Valójában arra van szükség, hogy a K alaptest tökéletes legyen. Ekkor a 6.4.25. Feladat szerint a véges 

bővítései is azok, tehát a 6.3.11. Tétel ismét biztosítja, hogy minden szereplő bővítés egyszerű. 

> Röviden szólva: az állításokban szerepelni fog az a feltétel, hogy K tökéletes test, de az Olvasó ezt úgy is 

kiolvashatja, hogy K részteste ℂ -nek. 

6.6.1. Állítás.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése. Ekkor a bővítés relatív automorfizmusainak 

a száma (vagyis a Galois-csoport elemszáma) megegyezik a bővítés fokával, azaz |L:K|-val. 

Bizonyítás. A K tökéletes, ezért a K≤ L bővítés egyszerű, vagyis van olyan α∈  L elem, melyre L=K(α). Legyen s 

az α minimálpolinomja K fölött. Mivel K≤ L normális bővítés, az s gyöktényezőkre bomlik L fölött. A gyökök 

mind egyszeresek, hiszen K tökéletes, jelölje őket α1=α,α2,...,αn, ezek tehát az α konjugáltjai. Az n megegyezik 

az s fokával, ami ugyanaz, mint az α elem foka K fölött. Ez a fokszám viszont L=K(α) miatt |L:K|. 

A 6.5.3. Állítás szerint egy relatív automorfizmus az α elemet csakis valamelyik αj-be viheti. Megfordítva, a 

6.5.8. Állításban beláttuk, hogy minden j-re van olyan θj relatív automorfizmus, ami α=α1-et αj-be viszi. (Ez már 

az egyszerűbben bizonyítható 6.4.7. Állításból is adódik.) Ezek az automorfizmusok persze páronként 

különbözők. A 6.5.6. Gyakorlat miatt az α elem képe az automorfizmust már meghatározza, és így az 

automorfizmusok száma n. □ 

Most azt kezdjük el bizonyítani, hogy minden közbülső test megkapható automorfizmusok fixpontjainak 

segítségével. 

6.6.2. Állítás.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése. Ha α∈  L a bővítés minden relatív 

automorfizmusának fixpontja, akkor α∈  K. 

Bizonyítás. Legyenek θ1,...,θn a K≤ L bővítés összes automorfizmusai (ahol tehát n=|L:K|), és jelölje T a θ1,...,θn 

közös fixpontjainak halmazát. Ez nyilván közbülső teste a K≤ L bővítésnek (hiszen az egyes 

automorfizmusokhoz tartozó fixpont-testek metszete). 

A T≤ L is normális bővítés (6.3.16. Gyakorlat), és T is tökéletes test (6.4.25. Feladat). Ezért a T≤ L bővítésnek is 

annyi szimmetriája van, amennyi a bővítés foka (6.6.1. Állítás). De a θi mindegyike relatív automorfizmusa a T≤ 

L bővítésnek, hiszen T elemeit fixen hagyja. Ezért n≤ |L:T|, és a szorzástétel miatt 

 

Így T egydimenziós K fölött, vagyis T=K (6.1.19. Gyakorlat). □ 

6.6.3. Következmény.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése. Ekkor minden közbülső test előáll 

néhány G(L/K)-beli automorfizmus közös fixpontjainak a halmazaként. Pontosabban, ha K≤ T≤ L, akkor T 

azoknak az automorfizmusoknak a közös fixpontjaiból áll, amelyek T elemeit fixálják. Ezek az 

automorfizmusok pontosan a G(L/T) Galois-csoport elemei (amely G(L/K)-nak részcsoportja). 

Bizonyítás. A T elemeit fixáló automorfizmusok a T≤ L bővítés relatív automorfizmusai, vagyis tényleg a G(L/T) 

csoport elemei. A 6.6.2. Állítást K helyett T-re alkalmazva kapjuk, hogy ezek közös fixpontjainak a halmaza 

pont T (és nem nagyobb). □ 

Tehát minden közbülső test megkapható egy részcsoportból, a közös fixpontok halmazaként. Nemsokára 

belátjuk, hogy különböző részcsoportokhoz különböző közbülső testek tartoznak. Ennek lényege a következő 

állítás. 

6.6.4. Állítás.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése, H részcsoportja a G(L/K) Galois-

csoportnak, és T a H-beli szimmetriák közös fixpontjainak a halmaza. Ha T=K, akkor H=G(L/K). 

Bizonyítás. Legyen α∈  L, és 
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Megmutatjuk, hogy ez a polinom T-beli együtthatós. 

Soroljuk föl a H elemeit: θ1,...,θm. Hogy a bizonyítást megértsük, vizsgáljuk először a h polinomban az xm-1-es tag 

együtthatóját, ami a gyökök és együtthatók összefüggése miatt -θ1(α)-...-θm(α). Ha erre θj-t alkalmazzuk, akkor 

az eredmény az összegtartás miatt 

 

Mivel H részcsoport a kompozícióra, a θj∘ θ1, ..., θj∘ θm ismét a H összes eleme, csak esetleg más sorrendben. 

Ezért a fenti összegnek a tagjai csak cserélődtek, de maga az összeg nem változott. Ugyanígy bizonyíthatjuk, 

hogy h többi együtthatója is fixen marad θj-nél, hiszen azok is (elemi) szimmetrikus kifejezések. Ezért h 

együtthatói közös fixpontjai a H elemeinek, és ezért T definíciója miatt T-ben vannak. Ezzel beláttuk, hogy h 

tényleg T-beli együtthatós. 

Megjegyzés 

A gondolatmenetet elmondhattuk volna úgy is, hogy a θj:L→ L leképezést a polinomok együtthatóira 

alkalmazva kiterjesztjük egy L[x]→ L[x] izomorfizmussá, amit szintén θj-vel jelölünk. Ekkor 

 

hiszen a tényezők csak permutálódnak. Ezért θj(h)=h, ami azt jelenti, hogy h együtthatói fixen 

maradnak θj-nél. 

Válasszuk az α∈  L elemet úgy, hogy K(α)=L legyen (ilyen elem van, mert K tökéletes test). Az ehhez készített 

m-edfokú h polinom a T=K feltevés miatt K[x]-beli (itt m a H elemszáma). Az α gyöke h-nak, ezért az α elem K 

fölötti minimálpolinomjának foka legfeljebb m. Ennek a minimálpolinomnak a foka |L:K|, hiszen L=K(α). Ezért 

|L:K|≤ m=|H|. De |L:K| a G(L/K) Galois-csoport rendje (6.6.1. Állítás), és így H=G(L/K). □ 

Most már ki tudjuk mondani fő eredményünket. A bonyolult fogalmazást elkerülendő, jelölést vezetünk be a H 

részcsoporthoz tartozó közbülső testre. 

6.6.5. Definíció.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése, és jelölje G=G(L/K) a bővítés Galois-

csoportját. Ha K≤ T≤ L közbülső test, akkor legyen T♯=G(L/T) azoknak az automorfizmusoknak a részcsoportja 

G-ben, amelyek a T elemeit fixen hagyják. Megfordítva, ha H≤ G részcsoport, akkor legyen H♭ az a közbülső 

test, amely a H-beli elemek közös fixpontjaiból áll. 

6.6.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az előző definícióbeli megfeleltetés rendezésfordító, vagyis T1≤ T2 esetén 

T1
♯⊇ T2

♯ és H1≥ H2 esetén H1
♭⊆ H2

♭. 

6.6.7. Tétel.  [A Galois-elmélet főtétele] Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése, és G=G(L/K) a 

bővítés Galois-csoportja. Ekkor a 6.6.5. Definícióban megadott T↦ T♯ és a H↦ H♭ kölcsönösen egyértelmű, 

rendezésfordító megfeleltetést létesít a K≤ T≤ L közbülső testek és a G Galois-csoport H részcsoportjai között, 

melyek egymás inverzei. Ha a T közbülső test a H részcsoportnak felel meg, akkor 

1. |L:T|=|H| és |T:K|=|G:H|; 
2. a K≤ T bővítés pontosan akkor normális, ha H normálosztó G-ben, és ekkor Galois-csoportja izomorf a G/H 

faktorcsoporttal. 

Bizonyítás. A (2) kivételével csaknem az összes állítást bebizonyítottuk már. Ha T közbülső test, akkor a 6.6.3. 

Következmény azt mondja ki, hogy T♯♭=T. 

Legyen H≤ G és M=H♭ a H-beli szimmetriák közös fixpontjainak halmaza, ekkor H≤ G(L/M). A 6.6.4. Állítást 

az M≤ L bővítésre alkalmazva H=G(L/M) adódik. De G(L/M)=M♯=H♭♯. Ezzel beláttuk, hogy a ♯ és ♭ 

leképezések egymás inverzei. Azt hogy a megfeleltetés rendezésfordító, tudjuk a 6.6.6. Gyakorlatból. 
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Tegyük most föl, hogy a T közbülső test és a H részcsoport egymásnak felel meg. Ekkor a T≤ L bővítés Galois-

csoportja H, és így H rendje egyenlő a bővítés fokával, vagyis |L:T|-vel (6.6.1. Állítás). Persze G rendje |L:K|, 

és így a szorzástétel, valamint Lagrange tétele miatt 

 

Ezért (1) is igaz. A (2) állítást erősebb formában igazoljuk a most következőkben. A bizonyításnak ez a része 

absztraktabb és nehezebb az eddigieknél, az Olvasó elsőre nyugodtan átugorhatja. 

Megjegyzés 

A csoportelméletben tanultunk konjugálásról, ez az x→ gxg-1 leképezés volt. Hogyan kapcsolódik ez a 

most tanult konjugáltság fogalmához? Egy K≤ L bővítés α és β elemei akkor konjugáltak, ha egy 

alkalmas szimmetria az egyiket a másikba viszi. Persze akkor a K(α) és K(β) résztestek is egymásba 

mennek ennél a szimmetriánál (szokás őket konjugált résztesteknek nevezni). Megmutatjuk, hogy ez 

akkor történik, amikor az ezekhez tartozó részcsoportok konjugált részcsoportok a Galois-csoportban. 

A konjugált elemeket felfoghatjuk úgy is, hogy a Galois-csoportnál egy pályán vannak. Az α elem 

stabilizátora pedig a K(α)-hoz tartozó részcsoport. Tehát nem véletlen a hasonlóság a 4.5.37. Gyakorlat 

és a következő állítás között. 

6.6.8. Állítás.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése, T közbülső test, és H a hozzá tartozó 

részcsoport. Ekkor minden θ∈  G esetén a θ(T) közbülső testhez a θ Hθ-1 részcsoport tartozik (H-nak a θ-vel vett 

konjugáltja). 

Bizonyítás. Tetszőleges ψ∈  G esetén ψ∈  θ(T)♯ pontosan akkor, ha minden α∈  T-re . De ez 

azzal ekvivalens, hogy θ-1ψθ(α)=α, vagyis hogy θ-1ψθ∈  H. Átrendezve ψ∈  θ Hθ-1. □ 

Speciálisan H akkor és csak akkor normálosztó, ha minden konjugáltja önmaga, vagyis ha θ(T)=T minden θ∈  

G-re. 

6.6.9. Állítás.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése. Ekkor egy T közbülső test akkor és csak 

akkor normális bővítése K-nak, ha zárt a konjugáltságra, vagyis minden θ∈  G(L/K)-ra θ(T)=T. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy K≤ T normális bővítés. Ha α∈  T, akkor β=θ(α)∈  L ennek egy konjugáltja. E két 

elem K fölötti s minimálpolinomja megegyezik a 6.5.8. Állítás miatt. Az s∈  K[x] irreducibilis polinom, 

amelynek α∈  T gyöke. Ezért s-nek az összes gyöke T-ben van, speciálisan β is, hiszen K≤ T normális. Beláttuk 

tehát, hogy θ(T)⊆ T. Ugyanezt θ inverzére alkalmazva θ-1(T)⊆ T, azaz T⊆θ(T). 

Megfordítva, ha T zárt mindegyik θ-re, akkor legyen α∈  T olyan, hogy K(α)=T. Ekkor T-ben benne vannak α 

konjugáltjai is, és persze generálják is K fölött. Ezért T az α minimálpolinomjának felbontási teste K fölött, és 

így K-nak normális bővítése. □ 

A főtétel bizonyításából most már csak annak megmutatása van hátra, hogy ha K≤ T normális bővítés (és így a 

megfelelő H részcsoport normálosztó a G=G(L/K)-ban), akkor G(T/K)≅ G/H. Szorítsuk meg G minden θ 

elemét T-re, azaz ha θ∈  G, akkor legyen η(θ) az a függvény, amely T-n van értelmezve, de minden helyen 

ugyanazt az értéket veszi föl, mint θ. Mivel beláttuk, hogy θ(T)=T, ez a megszorítás a G(T/K) csoportnak egy 

eleme lesz. Más szóval 

 

egy leképezés. Ez nyilván tartja a kompozíciót, vagyis csoporthomomorfizmus. Ezért a homomorfizmustétel 

miatt 

 

A η magja azokból a θ∈  G automorfizmusokból áll, melyek megszorítása T-re az identitás (vagyis G(T/K) 

egységeleme). Ezek tehát pont a H=G(L/T) elemei. Megmutatjuk, hogy η képe az egész G(T/K) (és így G(T/K)≅ 

G/H adódik, azaz készen leszünk a bizonyítással). 
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Azt kell belátni, hogy minden ψ∈  G(T/K) automorfizmus egy alkalmas θ∈  G megszorítása T-re. Ez az 

izomorfizmuskiterjesztésről szóló 6.4.10. Következményből adódik, hiszen a T≤ L bővítés normális és véges, 

ezért egy alkalmas polinom felbontási teste (6.3.7. Feladat). Ezzel a Galois-elmélet főtételét bebizonyítottuk. □ 

Az elmélet első alkalmazásaként belátjuk az algebra alaptételét (2.5.4. Tétel). Előrebocsátjuk, hogy a komplex 

számok testében minden másodfokú polinomnak van gyöke, és így nem lehet irreducibilis. Ezt kiszámoltuk az 

1.3.13. Feladatban, de adódik a másodfokú egyenlet megoldóképletéből is, hiszen ℂ -ben a gyökvonás 

elvégezhető (lásd 5.8.12. Gyakorlat). 

6.6.10. Tétel.  A komplex számok teste algebrailag zárt. 

Bizonyítás. Legyen f∈ℂ [x] irreducibilis polinom, meg kell mutatnunk, hogy elsőfokú. Bővítsük ℂ -t ennek egy 

gyökével (6.4.3. Tétel). Ekkor egy véges ℂ ≤ K bővítést kapunk, amelynek foka gr(f). Ezért elegendő 

megmutatni, hogy minden ℂ ≤ K véges bővítés elsőfokú. 

Tekintsük az ℝ≤ℂ ≤ K bővítést, ez is véges a szorzástétel miatt. Ezért a 6.4.16. Gyakorlat miatt van olyan K≤ L 

bővítés, hogy ℝ≤ L már normális, de még mindig véges. Legyen a Galois-csoportja G, és H ennek a 2-Sylow 

részcsoportja. A H-hoz tartozó közbülső T testnek a foka ℝ fölött |G:H|, ezért páratlan. 

Ha α∈  T, ekkor ez is páratlan fokú ℝ fölött, és így az s minimálpolinomja is páratlan fokú, és irreducibilis ℝ 

fölött. Az elemi analízissel bizonyított D.3.4. Tétel miatt s-nek azonban van valós gyöke, és így csak akkor lehet 

irreducibilis, ha elsőfokú. Ezért α∈ℝ. Ezzel beláttuk, hogy T=ℝ, vagyis H=G, más szóval, hogy az ℝ≤ L 

bővítés Galois-csoportja 2-csoport. 

Az ℝ≤ℂ ≤ L közbülső testnek a G Galois-csoportban egy 2 indexű N részcsoport felel meg. Ha N nem 

egyelemű, akkor a 4.11.8. Tétel miatt van benne egy kettő indexű M részcsoport. Az ehhez tartozó S közbülső 

test tehát ℂ -nek másodfokú bővítése. Ilyen azonban nincs, mert akkor tetszőleges β∈  S-ℂ  minimálpolinomja 

másodfokú és irreducibilis lenne ℂ  fölött. Ez az ellentmondás bizonyítja, hogy N elemszáma 1, vagyis G 

elemszáma 2, és ezért L=ℂ . De akkor ℂ ≤ K≤ L is ℂ -vel egyenlő, és ezzel az állítást igazoltuk. □ 

Gondolkodjunk!   

6.6.11. Gyakorlat.  Adjuk meg az x3-2 polinom ℚ fölötti felbontási testének összes résztestét. A megoldásban 

használjuk föl a Galois-elmélet főtételét. 

6.6.12. Feladat.  Mutassuk meg, hogy az xn-1 polinom, illetve a Φn(x) körosztási polinomok Galois-csoportja a 

ℤ n
× csoporttal izomorf. 

6.6.13. Gyakorlat.  Határozzuk meg az x6-2 és az (x3-2)(x2-2) polinomok Galois-csoportját (a felbontási testeket 

lásd a 6.3.14. Gyakorlatban). 

6.6.14. Feladat.  Mutassuk meg, hogy x4-5 és x4+5 felbontási teste különböző (vö. 6.5.14. Gyakorlat). 

Számítsuk ki az x4+5 polinom felbontási testének Galois-csoportját. 

6.6.15. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy az x5-4x+2 polinom Galois-csoportja az ötödfokú szimmetrikus csoport. 

6.6.16. Gyakorlat.  Legyen α transzcendens ℤ p fölött. Mi az xp-α polinom felbontási testének Galois-csoportja 

ℤ p(α) fölött (vö. 6.4.23. Feladat). 

6.6.17. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha K tökéletes test, akkor a K≤ L véges bővítés közbülső testeinek száma 

akkor is véges, ha ez a bővítés nem normális. 

6.6.18. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha K tökéletes test és K≤ L negyedfokú bővítés, akkor a közbülső testek száma 

csak kettő, három vagy öt lehet (K-val és L-lel együtt), és ha öt közbülső test van, akkor K≤ L normális bővítés. 

Megjegyzés 

A fenti esetek meg is valósulnak. Normális bővítés segítségével elérhető az öt közbülső test (

, lásd 6.5.15. Gyakorlat), és a három közbülső test is (ℚ≤ℚ(ε), ahol ε primitív 

ötödik egységgyök, lásd 6.6.12. Feladat). Végül csak a két triviális közbülső testet kapjuk, ha ℚ-t 

például az x4+2x+2 polinom egyik gyökével bővítjük (e polinom Galois-csoportja S4, lásd 6.10.7. 

Feladat, amelyben minden pont stabilizátora maximális részcsoport). 
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6.6.19. Gyakorlat.  Legyen L a K tökéletes test véges normális bővítése, és G a K≤ L bővítés Galois-csoportja. 

Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Ha α∈  L, akkor 

 

ahol s az α elem K fölötti minimálpolinomja, és m=|L:K|/grk(α). 
2. Ha γ1,...,γk∈  L, akkor az f(x)=(x-γ1)... (x-γk) polinomra pontosan akkor igaz, hogy K[x]-beli, és K fölött 

irreducibilis, ha a γi elemek páronként különbözők, és G egy pályáját alkotják. 

6.6.20. Feladat.  Legyen α, β∈ℂ , melyeknek egy K≤ℂ  test fölötti foka relatív prím. Bizonyítsuk be, hogy α+β 

foka α és β fokainak szorzata. 

7. Véges testek 

Ebben a szakaszban leírjuk a véges testeket: minden q prímhatványra izomorfia erejéig pontosan egy q elemű 

test van, és más véges test nincs. Belátjuk, hogy egy véges test véges bővítése mindig normális, és a Galois-

csoport ciklikus. Végül igazoljuk Wedderburn tételét, mely szerint minden véges ferdetest kommutatív. 

Kiindulópontunk egy lineáris algebrai észrevétel, amely a véges vektorterek elemszámát állapítja meg. 

6.7.1. Állítás.  Egy K véges test fölötti n-dimenziós vektortérnek |K|n eleme van, ahol |K| a K elemszáma. 

Bizonyítás. A V elemei egyértelműen k1b1+...+knbn alakban írhatók, ahol b1,...,bn bázisa V-nek. Mindegyik ki∈  K 

elem |K|-féleképpen választható, egymástól függetlenül. □ 

6.7.2. Következmény.  Minden véges test elemszáma prímhatvány. 

Bizonyítás. Ha K véges test, akkor karakterisztikája egy p prím (hiszen nincs végtelen rendű eleme az 

összeadásra). Ezért a K test P prímteste ℤ p-vel izomorf (5.8.7. Tétel). Ennek K véges, mondjuk n-edfokú 

bővítése. Ekkor K egy n-dimenziós vektortér P fölött, és így elemszáma pn. □ 

Eszerint minden pn elemű test additív csoportja izomorf a (ℤ p
+)n direkt hatvánnyal (hiszen a vektorterek elemei 

oszlopvektorokkal jellemezhetők, ahol az összeadást komponensenként végezzük). A csoportelméleti részben 

ugyanakkor beláttuk, hogy minden véges test multiplikatív csoportja ciklikus (4.3.22. Tétel). Ebből azonnal 

adódik, hogy 

6.7.3. Állítás.  Véges test minden véges bővítése egyszerű. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy K≤ L véges bővítés, ahol K véges. Persze ekkor L is véges (elemszáma |K||L:K|). 

Legyen α∈  L egy olyan elem, amely generálja L multiplikatív csoportját. Ekkor L=K(α), hiszen L minden nem 

nulla eleme α-nak hatványa. □ 

6.7.4. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az 5.2.10. Gyakorlatban talált négyelemű test mindegyik eleme gyöke az x4-x 

polinomnak. 

6.7.5. Tétel.  Minden pn prímhatványra létezik q=pn elemű test, mégpedig izomorfia erejéig egyféle. Ez a test az 

xq-x polinom felbontási teste ℤ p fölött (sőt elemei pontosan xq-x gyökei lesznek, mindegyik egyszeresen). 

Bizonyítás. Legyen p prím és q=pn. Ha K egy q elemű test, akkor multiplikatív csoportja q-1 elemű. Lagrange 

tételének egy következménye, hogy e csoport minden elemének q-1-edik hatványa az egységelem (4.4.21. 

Következmény). Vagyis a K nem nulla elemei gyökei az xq-1-1 polinomnak, és így az xq-x-nek már K minden 

eleme gyöke lesz, a nulla is. Ennek a polinomnak az együtthatói 0, 1, -1, amik benne vannak a K test P 

prímtestében. Ezért K az xq-x∈  P[x] polinom felbontási teste P≅ℤ p fölött (hiszen e polinom gyökei nemcsak 

generálják, hanem egyenesen felsorolják K összes elemét). Ez minden pn elemű testre igaz, és így a felbontási 

test egyértelműsége (6.4.9. Következmény) miatt bármely két pn elemű test izomorf. 

Az előző bekezdésben elmondottak elárulják azt is, hogy hogyan érdemes elindulni, ha q=pn elemű testet 

akarunk készíteni. A 6.4.5. Következményben beláttuk, hogy minden nem nulla polinomnak minden test fölött 
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van felbontási teste. Legyen K az xq-x∈ℤ p[x] polinom felbontási teste ℤ p fölött. Megmutatjuk, hogy K 

elemszáma pn. 

Az xq-x összes gyöke K-ban van (azaz lineáris tényezők szorzatára bomlik K fölött), és a gyökök K-t generálják. 

Belátjuk, hogy ezek a gyökök résztestet alkotnak (és így K az xq-x gyökeinek a halmaza). Ez közvetlen 

számolással adódik abból, hogy K-ban érvényes az (x+y)q=xq+yq azonosság (az 5.8.4. Tétel miatt, hiszen q 

hatványa K karakterisztikájának), és a nyilvánvaló (xy)q=xqyq azonosság is. 

Megjegyzés 

Hivatkozhatunk ehelyett a 6.4.26. Feladatra, mely szerint a θ(x)=xp Frobenius-endomorfizmus K-nak 

automorfizmusa. Ezért a θ-t n-szer alkalmazva a kapott θn(x)=xpn leképezés is automorfizmus. De az xq-

x gyökei ennek a fixpontjai, és így résztestet alkotnak. 

Tehát xq-x gyöktényezőkre bomlik K fölött, és K e gyökök halmaza. Ahhoz, hogy K elemszáma q, már csak azt 

kell belátni, hogy ezek a gyökök mind különbözők, vagyis hogy az xq-x polinomnak nincs többszörös gyöke K-

ban. Ha lenne, akkor ez gyöke lenne a deriváltjának is (a 3.6.6. Következmény miatt). De a derivált 

 

hiszen K[x] karakterisztikája is p, vagyis minden elemének p-szerese nulla. A -1 polinomnak nincs gyöke, és így 

xq-x-nek tényleg nincs többszörös gyöke K-ban. Ezzel az állítást beláttuk. □ 

6.7.6. Gyakorlat.  Az előző bizonyítás alapján a következőre gondolhatnánk. „A ℤ 2 fölött az x3-x polinom 

gyökei (e polinom felbontási testében) résztestet alkotnak, ezért ez egy háromelemű test”. Ez lehetetlen, hiszen 

egy háromelemű testnek nem lehet kételemű részteste (sőt ilyen részcsoportja sem az összeadásra). Hibás-e 

emiatt az előző bizonyítás? 

6.7.7. Definíció.  Ha p prímszám, akkor a q=pn elemű testet -val jelöljük. 

Ha ténylegesen számolni akarunk az  testben, akkor a most leírt megadási mód nem praktikus, mert a 

felbontási test konstrukciójakor sok egyszerű bővítést végzünk egymás után. Jobb, ha csak egyetlen egyszerű 

bővítést hajtunk végre. Ez azt jelenti, hogy keresni kell egy n-edfokú irreducibilis f polinomot ℤ p fölött, és ekkor 

 (6.4.1. Tétel). Ilyen irreducibilis f biztosan létezik, hiszen  egyszerű bővítés, és 

bármely generátorelemének a minimálpolinomja n-edfokú lesz. Persze minden ilyen elem gyöke az xpn-x 

polinomnak is, tehát f-et ennek osztói között kell keresnünk. 

Példaként nézzük azt az esetet, amikor p=2 és n=3. Ekkor ℤ 2 fölött 

 

ahol a tényezők a 3.3.21. Gyakorlat miatt irreducibilisek ℤ 2 fölött. Az  elemei az x8-x polinom összes gyökei. 

Az x és az x-1 gyökei a 0 és az 1 (a prímtest elemei). A fennmaradó hat elem közül három az x3+x+1-nek, a 

másik három az x3+x2+1-nek gyöke. Így hat darab harmadfokú elem van, amelyek közül hárman-hárman 

konjugáltak. Ez összecseng azzal, hogy a  bővítés harmadfokú, és ezért minden ℤ 2-n kívüli elemének a 

foka három. 

A ℤ 2[x] polinomgyűrűt az (x3+x+1) és (x3+x2+1) főideálok bármelyikével faktorizálva az eredmény a 

nyolcelemű test lesz. Legyen 

 

Az 2. szakaszban láttuk, hogyan számolhatunk az ilyen faktorgyűrűkben reprezentánsok segítségével. Jelölje α 

az x+(x3+x+1) mellékosztályt, továbbá azonosítsuk a 0+(x3+x+1) és 1+(x3+x+1) mellékosztályokat a ℤ 2 test 0 

és 1 elemeivel. A 6.4.3. Tétel szerint K=ℤ 2(α), ahol az α elem minimálpolinomja x3+x+1 a P={0, 1} prímtest 

fölött. Ezért K elemeit kényelmesebb nem az a+bx+cx2 alakú polinomok mellékosztályainak, hanem a+bα+cα2 

alakú kifejezéseknek tekinteni, ahol α3+α+1=0 és az a,b,c∈ℤ 2 együtthatók egyértelműen meghatározottak. 

Nézzük meg, hogy az 1+α elemnek is x3+x+1-e a minimálpolinomja. Az α3+α+1=0 egyenletből α3=α+1, hiszen 

kettő karakterisztikában -y=y (az előjel nem számít). Ezért 
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ami nem a nullelem (az a+bα+cα2 alakban való felírás egyértelműsége miatt). Ezért az 1+α minimálpolinomja 

csakis x3+x2+1 lehet. Hasonlóan a többi elemet is elintézhetnénk. A következő bizonyítás után megmutatjuk, 

hogyan lehet ezt a számítást gyorsabban és elegánsabban elvégezni. 

6.7.8. Tétel.  Legyen K≤ L testbővítés, ahol L véges. Ekkor ez a bővítés normális, és a Galois-csoportja az 

n=|L:K| rendű ciklikus csoport. A közbülső testek az n osztóinak felelnek meg kölcsönösen egyértelműen. Az 

 pontosan akkor részteste -nek, ha d∣ n, és ilyenkor ez a résztest azokból az  elemekből áll, 

melyekre αpd=α. 

Bizonyítás. Legyen p a K karakterisztikája, P a prímteste. Láttuk, hogy L az x|L|-x polinom felbontási teste P 

fölött. Persze akkor ugyanennek a polinomnak a felbontási teste K fölött is, és ezért a K≤ L bővítés felbontási 

test, vagyis normális. A véges testek tökéletesek (6.4.26. Feladat), ezért a Galois-elmélet főtétele alkalmazható 

erre a bővítésre. Ugyanebből a feladatból tudjuk, hogy a θ(x)=xp Frobenius-endomorfizmus automorfizmusa L-

nek. 

Legyen |K|=pm, ekkor |L|=(pm)n=pmn. Belátjuk, hogy ψ=θm generálja a K≤ L bővítés Galois-csoportját. A ψ eleme 

ennek a csoportnak, vagyis fixálja K elemeit, hiszen ha γ∈  K, akkor |K|=pm miatt γ gyöke az xpm-x polinomnak, 

és így θm(γ)=γpm=γ. 

Azt kell még megmutatni, hogy ψ rendje n (hiszen a főtétel miatt a Galois-csoport n elemű). Persze n rendű 

csoportban ψn az egységelem, vagyis csak azt kell belátni, hogy i<n esetén ψi nem az identitás L-en. Legyen β 

generátoreleme az L multiplikatív csoportjának. A β rendje tehát |L|-1=pmn-1. Ekkor 

 

Ez nem lehet β, mert ha az lenne, akkor β-nak a pmi-1-edik hatványa 1 lenne, de pmi-1 kisebb a β rendjénél, ami 

pmn-1. 

Ezzel beláttuk, hogy a Galois-csoport ciklikus. A főtétel miatt a közbülső testek a ℤ n
+ ciklikus csoport 

részcsoportjainak felelnek meg. Megmutatjuk, hogy a K≤ T≤ L közbülső testek pontosan az  testek, ahol 

d∣ n. Valóban, minden d∣ n esetén egyetlen n/d rendű H részcsoport van G(L/K)-ban (4.3.27. Állítás), és az 

ehhez tartozó T közbülső testre |T:K|=d (a főtétel szerint), vagyis T elemszáma pmd, és mivel több részcsoport 

nincs, más közbülső test sincs. Ezt a H részcsoportot ψd generálja, és ezért T azokból a γ∈  L elemekből áll, 

amelyekre γ=ψd(γ)=γpmd. 

Az  résztestei tartalmazzák a P prímtestet, ezért a  közbülső testei. Így az előző bekezdésben 

bizonyított állítás m=1 esetéből megkapjuk  összes résztestét. □ 

6.7.9. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy 

1. az  test fölött mindegyik n-edfokú irreducibilis polinom felbontási teste ; 
2. minden véges test fölött minden n>0 egészre van n-edfokú irreducibilis polinom. 

6.7.10. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha p prím, akkor xpn-x az összes olyan ℤ p fölött irreducibilis, normált 

polinom szorzata, melyek foka n-nek osztója. 

Térjünk vissza a nyolcelemű test félbehagyott példájára. Most már tudjuk, hogy a P≤ K bővítés relatív 

automorfizmusai a θ(x)=x2 leképezés hatványai. Mivel α minimálpolinomja x3+x+1, a konjugáltjainak, vagyis a 

θ(α)=α2, és a θ2(α)=α4 elemeknek is ugyanez a minimálpolinomja. Az α4-t még át kell alakítani a+bα+cα2 

alakba (igazából x4-t kellene maradékosan osztani x3+x+1-gyel). Tudjuk, hogy α3=α+1, ezért 

 

Így az α harmadik konjugáltja α2+α. Az α+1 konjugáltjai (α+1)2=α2+1, és (α+1)4=α4+1=α2+α+1 (hiszen 

tagonként lehet négyzetre emelni), ezek minimálpolinomja x3+x2+1. Összefoglalva, a K=ℤ 2[x]/(x3+x+1) test 

elemeit a prímtest fölött konjugáltság szerint osztályozva a kapott osztályok {0}, {1}, {α, α2,α2+α}, {α+1, 

α2+1,α2+α+1}. 
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Megjegyzés 

Az eddigi példák azt sugallhatják, hogy egy K véges test fölött az azonos fokú (mondjuk n-edfokú) 

irreducibilis polinomok mind „egyenlőnek születtek”, hiszen mindegyik felbontási teste ugyanaz a |K|n 

elemű test lesz. Ez még sincs egészen így, a következő definíció szerint. 

6.7.11. Definíció.  Legyen K véges test. Egy f∈  K[x] irreducibilis polinomot primitív polinomnak nevezünk, ha 

a K fölötti L felbontási testében f mindegyik gyöke generálja az L multiplikatív csoportját. 

Megjegyzés 

Ne keverjük össze a ℤ [x]-beli primitív polinom fogalmát (3.4.1. Definíció) a most definiált 

fogalommal. (Egy egész együtthatós polinom akkor primitív, ha együtthatóinak legnagyobb közös 

osztója 1. Ennek a fogalomnak véges test fölött nem lenne haszna, hiszen itt minden nem nulla elem 

egység.) A primitív szó itt a számelméleti „primitív gyök” fogalmára utal. Ehhez kapcsolódva néha egy 

általános ciklikus csoport generátorelemét (és így egy test multiplikatív csoportjának generátorelemét) 

is primitív elemnek nevezik. 

Primitív polinomokkal elsősorban a kódelméletről szóló 9. fejezetben találkozunk majd. Az Olvasónak melegen 

ajánljuk, hogy tanulmányozza át a 16 elemű L=ℤ 2[x]/(m) test elemzését, ahol m(x)=x4+x3+1, amit a 9.3.9. 

Példában dolgoztunk ki. Itt megkerestük e test multiplikatív csoportjának egy generátorelemét, és 

meghatároztuk azt is, hogy a ℤ 2 fölötti negyedfokú irreducibilis polinomok közül melyek primitívek. 

6.7.12. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha K véges test, és L az f∈  K[x] polinom felbontási teste, akkor f 

bármely két gyökének ugyanaz a rendje L multiplikatív csoportjában. Speciálisan tehát f akkor és csak akkor 

primitív polinom, ha van olyan gyöke, ami L multiplikatív csoportját generálja. 

6.7.13. Tétel.  [Wedderburn tétele] Minden véges ferdetest kommutatív. 

Bizonyítás. A tétel bizonyításához az eddig tanultakon kívül föl kell még használnunk elemi lineáris algebrai 

ismereteket ferdetest fölötti „vektorterekről”. A lényeg az, hogy ezek a testek fölötti vektorterekhez teljesen 

hasonlóan viselkednek a bázis és a dimenzió szemszögéből. Ez könnyen ellenőrizhető állítás, de be is fogjuk 

bizonyítani a modulusokról szóló fejezetben. A 7.2.20. Feladat és a 7.2.15. Tétel nyilvánvaló következménye, 

hogy egy véges K ferdetest fölötti véges V „vektortér” elemszáma az K elemszámának hatványa (ahogy ezt 

kommutatív F esetében a 6.7.1. Állításban beláttuk). Speciálisan ha K≤ L, ahol K és L ferdetestek, akkor L 

tekinthető „vektortérnek” K fölött (pontosan ugyanúgy, ahogy a kommutatív esetben), és így igaz a következő. 

6.7.14. Állítás.  Ha a K ferdetest részferdeteste a véges L ferdetestnek, akkor |L|=|K|n alkalmas n egészre.□ 

Egy másik fogalom, amit a csoportelméletből kölcsönözünk, a centrum és a centralizátor fogalma. Ezek most 

szintén ferdetestek lesznek. 

6.7.15. Állítás.  Legyen K ferdetest és k∈  K. Ekkor a k-val (szorzásra) fölcserélhető elemek egy C(k) 

részferdetestet alkotnak K-ban, amelyet k centralizátorának nevezünk. Az összes elemek centralizátorainak 

metszete, vagyis a K ferdetest Z(K) centruma (amely az összes K-beli elemekkel fölcserélhető elemekből áll), 

szintén részferdeteste K-nak. Ezek mind tartalmazzák az egységelemet.□ 

Legyen K ferdetest, és G=K-{0} a K multiplikatív csoportja. Ekkor a g∈  G centralizátora a G csoportban 

pontosan C(g)-{0}, a G centruma pedig Z(K)-{0}. Ezért ha fölírjuk a G osztályegyenletét: 

 

ahol Ki a G csoport nem egyelemű konjugáltosztályai, akkor |G|=|K|-1 és |Z(G)|=|Z(K)|-1. 

Megjegyzés 

Vigyázzunk, itt a csoportelméletben tanult konjugáltság fogalmát használjuk (vö. 4.1.19. Definíció), 

nem pedig a testelméletit (6.5.7. Definíció). 

Válasszunk ki∈  Ki elemeket minden i-re, ekkor a Ki elemszáma a ki centralizátorának az indexe (4.8.9. 

Következmény). Ezt beírva a fenti egyenlet a következőképpen alakul: 



 Galois-elmélet  

 272  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Legyen K karakterisztikája a p prímszám. A Z(K) véges kommutatív test, és így elemszáma p-nek egy q 

hatványa. A K elemszáma ekkor qn alakban írható a 6.7.14. Állítás miatt. Ugyanígy C(ki) elemszáma qn
i alkalmas 

ni-re, mert Z(K) ezeknek részteste. Végül C(ki) részteste K-nak. Ezért a 6.7.14. Állítás miatt K elemszáma, 

vagyis qn, hatványa C(ki) elemszámának, vagyis qn
i-nek. Ez azt jelenti, hogy ni∣ n minden i-re, és persze valódi 

osztó, mert Ki nem egyelemű konjugáltosztály. Az egyenletünk most így fest: 

 

Ebben a képletben már benne lapul az ellentmondás. Hogy előjöjjön, vegyük elő a Φn(x) körosztási polinomot. 

Tudjuk, hogy 

 

(3.9.5. Lemma). Ezt a képletet alkalmazzuk n-re és ni-re is. Azt kapjuk, hogy Φn(x) osztója mindegyik 

 

polinomnak, hiszen a számlálóban szerepel, a nevezőben ni≠ n miatt nem (és ni∣ n miatt a nevezőből minden 

tényező kiegyszerűsödik). Természetesen Φn(x) osztója xn-1-nek is. Az x helyébe q-t helyettesítve a fenti 

egyenlet mindegyik tagjáról látjuk, hogy Φn(q)-val osztható, kivéve a q-1-et. Ezért az egyenlet miatt q-1 is 

osztható vele, vagyis 

 

A q szám prímhatvány, ezért q≥ 2. Megmutatjuk, hogy ez az oszthatóság csak n=1 esetén lehetséges. Ezzel 

készen is leszünk, mert ebben az esetben |K|=qn=q=|Z(K)|, vagyis K=Z(K) és ezért K kommutatív. 

6.2. ábra - A Wedderburn-tétel bizonyításának a vége. 

 

A körosztási polinom definíciója miatt Φn(q)=(q-ξ1)...(q-ξθ(n)), ahol ξ1,...,ξθ(n) az összes primitív n-edik 

egységgyök. Ha n>1, akkor az 1 nem szerepel a ξj számok között, ezért valamennyi ξj szám valós része 1-nél 

kisebb (ezek az egységkörön helyezkednek el). Így a ξj, az 1 és a q pontok alkotta háromszögben az 1 pontnál 

tompaszög van. Ezért ennek a háromszögnek a leghosszabb oldala az 1-gyel szemközti, vagyis 
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Az egyenlőtlenségeket összeszorozva |Φn(q)|>q-1 adódik, ami ellentmond annak, hogy Φn(q) ∣ q-1. Ez az 

ellentmondás bizonyítja a tételt. □ 

Megjegyzés 

Véleményünk szerint ez a könyvben szereplő legszebb bizonyítás, hiszen a körosztási polinomok 

összefognak a geometriával, a csoportelmélettel és a lineáris algebrával is, hogy egy gyűrűelméleti 

állítást megmutathassanak. 

Gondolkodjunk!   

6.7.16. Gyakorlat.  Hány négyzet-, illetve köbelem van az  testben? Hány gyöke van itt az x4+x3+x2+x+1, 

illetve az x2-x+1 polinomnak? 

6.7.17. Gyakorlat.  Határozzuk meg a 17 elemű test fölött az x2+1 és az x2-3 polinomok felbontási testét. 

6.7.18. Feladat.  Határozzuk meg az x2+x+1 polinom felbontási testét  és  fölött. 

6.7.19. Feladat.  Határozzuk meg az x11-1 polinom felbontási testét ℤ 2 és ℤ 11 fölött. 

6.7.20. Feladat.  Legyen p prímszám és . Jelölje k a p rendjét mod n (vagyis p rendjét a ℤ n
× csoportban). 

Bizonyítsuk be az alábbi állításokat. 

1.  akkor és csak akkor tartalmaz n rendű elemet, ha k∣ m. 

2.  minden n rendű elemének ℤ p fölötti minimálpolinomja k-adfokú. 

3. Az xn-1 és a Φn polinomoknak a ℤ p fölötti felbontási teste . 
4. A Φn körosztási polinom a ℤ p test fölött felbomlik k-adfokú, ℤ p fölött irreducibilis polinomok szorzatára. 

Adjunk példát olyan p és n értékre, amikor minden ℤ p fölötti k-adfokú irreducibilis polinom osztója Φn-nek. 

6.7.21. Feladat.  Legyen α a  test multiplikatív csoportjának generátoreleme, ahol p prím, és β=αj. 

Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. A β rendje a szorzásra n=(pm-1)/(pm-1,j). 
2. A β elem ℤ p fölötti foka éppen a p rendje modulo n. 
3. A β foka ℤ p fölött pontosan akkor m, ha a (pm-1)/(pd-1) szám semmilyen d∣  m, d≠ m esetén sem osztója j-

nek. 

6.7.22. Gyakorlat.  Legyen α az  multiplikatív csoportjának egy generátoreleme. Határozzuk meg az előző 

feladat alapján α3 fokát a prímtest fölött. 

6.7.23. Feladat.  Hány 8, illetve 12 fokú irreducibilis polinom van ℤ 2 fölött? Ha p prím és q prímhatvány, akkor 

hány normált, q-adfokú irreducibilis polinom van ℤ p fölött? 

Megjegyzés 

Általában a ℤ p fölötti normált, k-adfokú irreducibilis polinomok száma 

 

(lásd [2], A.8.12. Feladat). Itt μ a Möbius-függvény (D.4.5. Definíció). 

6.7.24. Feladat.   *  Mutassuk meg, hogy a 16 csúcsú teljes gráf élei kiszínezhetők három színnel úgy, hogy ne 

keletkezzen egyszínű háromszög, de a 17 csúcsú teljes gráf élei már nem. 

Megjegyzés 

Ez a feladat a kombinatorikában sokat vizsgált Ramsey-típusú tételek témaköréhez tartozik. 
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8. Geometriai szerkeszthetőség 

A geometriai szerkeszthetőség elméletéről csak vázlatosan lesz szó. Egy apparátust adunk az Olvasó kezébe 

amellyel (kellő geometriai tudás és ötletesség birtokában) a szerkesztési feladatokról eldöntheti, hogy 

megoldhatóak-e. Alkalmazásként néhány nevezetes és klasszikus problémát tárgyalunk (körnégyszögesítés, 

kockakettőzés, szögharmadolás, szabályos sokszögek szerkeszthetősége), a feladatokban pedig két háromszög-

szerkesztési alkalmazás is szerepel. Nagyon melegen ajánljuk Czédli Gábor és Szendrei Ágnes [17] könyvét, 

amely a precíz felépítés mellett széles kitekintést ad a témáról, geometriai szemszögből is. 

Hogyan lehet egy olyan állítást bizonyítani, hogy például nem szerkeszthető szabályos hétszög körzővel és 

vonalzóval? Az elvet a következő kérdés kapcsán érthetjük meg. 

6.8.1. Kérdés.  Adott egy négyzethálós papír, és egy vonalzó. Meg tudjuk-e szerkeszteni az egyik kis 

négyzetoldalra támaszkodó szabályos háromszög harmadik csúcsát? 

Ha a válasz igenlő lenne, akkor elég lenne megadni egy eljárást. Sajnos azonban a válasz nemleges, és ezért 

pontosan meg kell fogalmazni, mit értünk szerkesztésen. Ha csak vonalzónk van, akkor kétféle dolgot tehetünk: 

két, már meglévő ponton át egyenest húzhatunk, vagy pedig kijelölhetjük két, már meglévő egyenes 

metszéspontját. Ezeket a lépéseket ismételgethetjük. 

Vegyünk föl egy koordinátarendszert úgy, hogy az origó és az (1,0) pont egy kis négyzet szomszédos csúcsaiba 

kerüljön. Ekkor a négyzetrács pontjai éppen azok, amelyek koordinátái egészek. Ha két ilyen pontot összekötő 

egyenes egyenletét fölírjuk, akkor a kapott együtthatókat a négy alapművelet segítségével számolhatjuk ki, és 

ezért racionális számokat kapunk. Két ilyen egyenes metszéspontjának ismét racionális számok lesznek a 

koordinátái. A szerkesztési eljárás tehát csak racionális koordinátájú pontot adhat. A keresett pont koordinátái 

azonban , és így a 6.8.1. Kérdésre nemleges a válasz. 

Ha megengedünk körzőt is, akkor a racionális számok mellett a négyzetgyökvonást tartalmazó kifejezések is 

szerkeszthetővé válnak. A nevezetes feladatok szerkeszthetetlensége azon fog múlni, hogy a szerkesztendő 

pontok koordinátái ilyen négyzetgyökös kifejezéssel sem írhatók föl. 

Az egyszerűség kedvéért úgy képzeljük, hogy pontok vannak megadva, és a szerkesztendő objektumok is 

pontok. Ez nem jelent megszorítást, mert ha például egy szakasz van megadva, akkor azt a két végpontja 

meghatározza, ha pedig mondjuk egy kört kell szerkeszteni, akkor elegendő megszerkeszteni a középpontját és 

még egy pontját. 

6.8.2. Definíció.  Adott a síkon legalább két pont. A következő lépéseket engedjük meg. 

1. Két adott vagy megszerkesztett ponton át egyenes húzása. 
2. Két megszerkesztett egyenes metszéspontjának kijelölése. 
3. Két adott vagy megszerkesztett pont körzőnyílásba vétele, és ezzel a sugárral egy adott vagy megszerkesztett 

pont körüli kör rajzolása. 
4. Megszerkesztett kör és egyenes metszéspontjainak kijelölése. 
5. Két megszerkesztett kör metszéspontjainak kijelölése. 

Azt mondjuk, hogy egy P pont a kiindulási pontokból euklideszi szerkesztéssel kapható, ha a fenti lépések 

alkalmas véges sorozatának az eredménye. 

Megjegyzés 

Nem szokás megengedni, hogy kör és egyenes metszéspontját akkor is kijelöljük, ha az érintési pont. 

(Ennek oka az, hogy a szerkesztés pontatlanabbá válhat, hiszen minél „meredekebben” metszi egymást 

két görbe, annál könnyebb pontosan kijelölni a metszéspontot.) Meg lehet azonban mutatni, hogy az 

érintési pont két egyenes metszéspontjaként is megkapható, és így akár megengedjük az érintési pont 

kijelölését, akár nem, ugyanazok az objektumok lesznek szerkeszthetők. Az ilyesfajta problémák 

diszkussziójával nem foglalkozunk. 

Vegyünk föl egy koordinátarendszert úgy, hogy az origó, vagyis a (0,0) pont és az (1,0) pont is adott (vagy 

megszerkeszthető) legyen. Rendkívül fontos, hogy a koordinátarendszert csak így szabad fölvenni, lásd a 6.8.20. 
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Gyakorlatot. A megadott pontok koordinátáival generáljunk egy K0 testet ℚ fölött, így kapunk egy ℚ≤ K0 

testbővítést. A K0 neve az alapadatok által generált test. 

Amikor a szerkesztési lépéseket végezzük, akkor írjuk föl minden újonnan kapott pontnak a koordinátáit, és 

minden új egyenesnek és körnek az egyenletét. A pontokat tehát (p,q) számpárok adják meg. A körök esetében 

egy 

 

alakú egyenletet írhatunk föl, ahol (p,q) a kör középpontja, és r a sugara. Az egyenesekkel azonban kicsit 

vigyázni kell: az y=ax+b típusú egyenlet ugyanis nem működik a függőleges, vagyis az x=c egyenlettel 

megadható egyenesekre. Ezért az egyenesek egyenletét 

 

alakban írjuk (ahol a és b nem egyszerre nulla). Ez az alak nem egyértelmű, mert ha egy nem nulla konstanssal 

beszorzunk, akkor ugyanannak az egyenesnek az egyenletét kapjuk. Erre a későbbiekben figyelnünk kell. Az 

egységes fogalmazás kedvéért a fenti képletekben szereplő p, q, r, a, b, c számokat kissé pongyolán a megfelelő 

alakzatok (pontok, körök, egyenesek) koordinátáinak fogjuk nevezni. 

6.8.3. Lemma.  Tegyük föl, hogy a szerkesztés egy pillanatában megadott vagy megszerkesztett pontok, körök, 

egyenesek koordinátái mind egy K≤ℝ testben vannak. Ha az euklideszi szerkesztés ötféle lépésének bármelyikét 

végrehajtjuk, akkor az újonnan kapott alakzat koordinátái mindig benne vannak a K-ban, vagy K egy olyan 

másodfokú bővítésében, amely része ℝ-nek. Az egyenesek esetében ezt úgy kell érteni, hogy az újonnan kapott 

egyenesnek van ilyen egyenlete. 

Bizonyítás. Az állítás bizonyítása az a számolás, amit középiskolában már megismertünk 

koordinátageometriából. Az (1) lépésben két ponton átmenő egyenes egyenletét kell fölírni, ez a négy 

alapművelettel lehetséges a két pont koordinátáiból, vagyis ilyenkor K-ban maradunk. A (2) esetben két egyenes 

metszéspontjának meghatározásához lineáris egyenletrendszert kell megoldani, a megoldások most is a négy 

alapművelettel kaphatók. Ennél a két lépésnél tehát K nem is bővül (összhangban azzal, amit a csak vonalzós 

szerkesztésekről írtunk a szakasz elején). 

A (3) lépésnél az újonnan keletkező kör sugara két korábbi pont távolsága. Ezt a koordinátákból Pitagorasz 

tételével számíthatjuk ki. Ezért a kör sugara a  legfeljebb másodfokú bővítésnek lesz az eleme, ahol d∈  

K. 

A (4) lépésnél a kör és egyenes metszéspontjának kiszámítása másodfokú egyenletre vezet (az egyenes 

egyenletéből az egyik ismeretlent kifejezve). Ezért a metszéspontok koordinátái a megoldóképlet segítségével 

kaphatók, vagyis ismét egy  típusú test keletkezik. 

Végül az (5) lépésben, két kör metszéspontjának kiszámításakor azt érdemes észrevenni, hogy a két köregyenlet 

kivonásakor kiesik az x2 és az y2, és ezért elsőfokú egyenlet, vagyis egy egyenes egyenlete keletkezik, amelynek 

koordinátái a négy alapművelettel kaphatók: 

 

különbsége 

 

A két kör metszéspontjai ugyanazok, mint ennek az egyenesnek és az egyik körnek a metszéspontjai. Ezért a 

metszéspontok koordinátái a már elintézett (4) típusú lépéssel is megkaphatók, vagyis szintén egy másodfokú 

bővítésben vannak. □ 

Az előző állításban másodfokú bővítésekről beszéltünk, de látszólag erősebbet bizonyítottunk, hiszen  

típusú bővítéseket kaptunk. Ez mindegy, ℂ  résztestei esetében minden másodfokú bővítés egy négyzetgyökkel 

való bővítéssel kapható a másodfokú egyenlet megoldóképlete miatt (6.3.15. Feladat). 
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Megjegyzés 

Az Olvasó joggal hiányolhatja a diszkussziót. Honnan tudjuk, hogy a két egyenes nem párhuzamos-e? 

Hogy a két kör metszi-e egymást? A válasz a következő. A fenti lemma arról szól, hogy ha valakinek 

sikerült megszerkesztenie egy pontot, akkor a kapott pont koordinátái milyen testben vannak benne. Ha 

az a két kör nem metszi egymást, akkor a szerkesztés nem is működik. Ha metszik egymást (ami a 

szerkesztő szemszögéből a legjobb eset), akkor is biztosak lehetünk abban, hogy az illető csak olyan 

pontokat kaphat, bármilyen ügyesen szerkeszt is, amelyek koordinátái az adott testbővítésben vannak. 

Ez a lemma tehát negatív eredmények bizonyítására való: ha a szerkesztendő pont koordinátái 

nincsenek benne ezekben a bővítésekben, akkor biztosan nem végezhető el a szerkesztés. 

6.8.4. Állítás.  Legyen K0 egy szerkesztési feladat alapadatai által generált test. Ha a (p,q) pont szerkeszthető, 

akkor van olyan n és egy 

 

testlánc, melyre p,q∈  Kn, és mindegyik Ki≤ Ki+1 bővítés foka kettő. Így a K0≤ Kn bővítés foka 2-hatvány, p és q 

algebrai K0 fölött, és a fokuk szintén 2-hatvány. 

Bizonyítás. Ez az előző lemmából nyilvánvaló. Minden egyes szerkesztési lépés során egy első vagy másodfokú 

bővítésben benne vannak az új objektum koordinátái, így kapjuk a Ki testeket. A szerkesztés végén kapott pont 

koordinátái az utolsó bővítésben vannak. A szorzástétel (6.2.3. Következmény) miatt |Kn:K0|=2n. Mivel elem 

foka osztója a bővítés fokának, és véges bővítés minden eleme algebrai (6.2.4. Állítás), ezért p és q tényleg 2-

hatvány fokú algebrai elemek K0 fölött. □ 

A szerkeszthető pontok koordinátáit kényelmes lesz szerkeszthető számoknak nevezni. Nyilvánvaló, hogy a 

(p,q) pont akkor és csak akkor szerkeszthető, ha (p,0) és (q,0) is szerkeszthető. Ha pedig egy r hosszú szakaszt 

sikerült szerkeszteni, akkor ezt fölmérhetjük az origóból kiindulva, és így (r,0) szerkeszthető pont. 

6.8.5. Definíció.  Az r∈ℝszerkeszthető szám, ha (r,0) szerkeszthető pont (adott pontokból kiindulva). 

A szerkeszthető számok tehát algebraiak és 2-hatvány fokúak az alapadatok által generált test fölött. Ez már 

elegendő néhány híres negatív eredmény bizonyítására. 

6.8.6. Probléma.  A kockakettőzés problémája az, hogy szerkesszünk egy megadott élű kockához egy olyan 

másik kockát (illetve ennek az élét), amelynek a térfogata az első kocka térfogatának kétszerese. 

Alapadatunk tehát az első kocka éle, egy szakasz (pontosabban ennek két végpontja). A koordinátarendszert úgy 

vesszük föl, hogy az egyik végpont a (0,0), a másik az (1,0) legyen. Az alapadatok által generált test tehát a ℚ. 

Az első kocka élhossza 1, térfogata 1 köbegység. A második kocka térfogata tehát 2, vagyis élhossza . Így 

a feladat az, hogy  hosszú szakaszt kell szerkeszteni. Az előző következmény szerint ha ez megtehető, 

akkor  (algebrai és) 2-hatvány fokú ℚ fölött. Ez ellentmondás, hiszen  foka 3 (ezt láttuk a 1. 

szakaszban: gyöke a harmadfokú x3-2 polinomnak, amely a Schönemann–Eisenstein-kritérium miatt 

irreducibilis). Ez az ellentmondás bizonyítja, hogy a kockakettőzés nem végezhető el euklideszi szerkesztéssel. 

6.8.7. Probléma.  A körnégyszögesítés problémája az, hogy szerkesszünk egy megadott sugarú körrel egyenlő 

területű négyzetet (illetve ennek az oldalát). 

Ami adott, az a kiinduló kör sugara, vagyis egy szakasz. Az előzőhöz hasonlóan felvéve a koordinátarendszert 

ismét ℚ lesz az alaptest. Így a kör sugara 1, területe π, és a szerkesztendő négyzet oldala . Ha ez 

szerkeszthető lenne, akkor az előző következmény szerint  algebrai ℚ fölött. Mivel az algebrai számok 

testet alkotnak (6.2.12. Tétel), π is algebrai lenne ℚ fölött. 

Ez azonban nem igaz. Lindemann nevezetes és mély tétele, amit 1882-ben Hermite eredményeire támaszkodva 

bizonyított, hogy a π szám transzcendens. Emiatt a nehéz tétel miatt tudjuk tehát (a fentieket is figyelembe 

véve), hogy a körnégyszögesítés nem végezhető el körzővel és vonalzóval. 

6.8.8. Probléma.  A szögharmadolás problémája az, hogy szerkesszük meg egy megadott szög harmadát. 
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A szögharmadolás szintén nem végezhető el euklideszi szerkesztéssel. Valóban, ha lenne egy ilyen általános 

eljárás, akkor annak konkrétan a 60 fokos szög esetében is működnie kellene. Megmutatjuk, hogy már a 60 

fokos szög sem harmadolható. Mivel egy tetszőleges szakaszból kiindulva tudunk szabályos háromszöget, és így 

60 fokos szöget is szerkeszteni, egy 60 fokos szög megadása valójában csak azt jelenti, hogy megadtunk két 

pontot, és így alaptestünk továbbra is a ℚ. Ha a 20 fokos szög szerkeszthető lenne, akkor ebből 1 átfogójú 

derékszögű háromszöget, és így  cos 20° hosszúságú szakaszt is szerkeszthetnénk. De az 5.10.15. Feladatban 

beláttuk, hogy  cos 20° harmadfokú ℚ fölött, ami nem 2-hatvány. Ezért a szögharmadolás nem végezhető el. 

6.8.9. Probléma.  A szabályos sokszögek szerkeszthetőségének problémája az, hogy milyen n>2 egészekre lehet 

szabályos n-szöget szerkeszteni az egységszakaszból kiindulva. 

Szabályos n-szöget akkor tudunk szerkeszteni, ha meg tudjuk szerkeszteni azt a szöget, amely alatt a sokszög 

középpontjából az egyik oldal látszik. Ez a szög 2π/n, vagyis a kérdés az, hogy  cos (2π/n) hosszú szakaszt 

tudunk-e szerkeszteni. (A 20°-os szög szerkeszthetősége tehát a szabályos 360/20=18-szög 

szerkeszthetőségével ekvivalens.) Már a  cos 20° fokának a megállapítása sem volt nyilvánvaló, a  cos (2π/n) 

minimálpolinomjának fölírása (főleg az irreducibilitás ellenőrzése) pedig eléggé reménytelennek tűnik. A 

megoldás az, hogy ehelyett vizsgáljuk az ε= cos (2π/n) +i sin (2π/n) komplex számot, vagyis az egyik primitív 

n-edik egységgyököt, mert ennek (egy korábban bizonyított, nehéz tétel birtokában) már könnyű kiszámítani a 

fokát. Valóban, az 5.10.15. Gyakorlatban már láttuk, hogy mindegyik n-edik primitív egységgyök foka ℚ fölött 

θ(n), ahol θ az Euler-függvény (mert közös minimálpolinomjuk a θ(n) fokú Φn(x) körosztási polinom, amely a 

3.9.9. Tétel miatt irreducibilis ℚ fölött). De mi a kapcsolat  cos (2π/n) és ε foka között? Nyilván 

, és 

 

Ezért ε foka ℚ( cos (2π/n)) fölött 2 vagy 1. Ha tehát  cos (2π/n) foka ℚ fölött 2-hatvány, akkor ε is benne van 

egy 2-hatvány fokú bővítésben, és így foka, vagyis θ(n) is 2-hatvány. Beláttuk tehát a következő állítást. 

6.8.10. Állítás.  Ha  cos (2π/n) foka 2-hatvány ℚ fölött, akkor a θ(n) szám is 2-hatvány. 

Megjegyzés 

A  cos (2π/n) szám ℚ fölötti fokát pontosan meg fogjuk határozni a 6.8.24. Feladatban. 

Ha tehát szerkeszthető szabályos n-szög, akkor θ(n) biztosan 2-hatvány. Speciálisan n=18 esetén θ(n)=6 nem 2-

hatvány, és így sem szabályos 18-szög, sem 20 fokos szög nem szerkeszthető. 

Megjegyzés 

A körosztási polinom irreducibilitásának bizonyítása nem volt könnyű (3.9.9. Tétel), de ez a nehéz tétel 

kikerülhető a következőképpen. Tegyük föl, hogy szerkeszthető szabályos n-szög. Ekkor szerkeszthető 

szabályos q-szög is minden q∣ n esetén. Ha q prímhatvány, akkor a Schönemann–Eisenstein-

kritériumból adódott, hogy a Φq körosztási polinom irreducibilis (3.9.24. Gyakorlat). Így θ(q) 

szükségképpen 2-hatvány lesz. Ezt az n szám összes q prímhatványosztójára alkalmazva azt kapjuk, 

hogy θ(n) is 2-hatvány, mert az Euler-függvény multiplikatív (D.4.2. Tétel). 

A most bizonyított állítás megfordítása is igaz (az alábbi tétel bizonyítása a 6.8.11. Tétel bizonyítása 

bekezdésben kezdődik). 

6.8.11. Tétel.  Akkor és csak akkor szerkeszthető szabályos n-szög körzővel és vonalzóval, ha a θ(n) szám 2-

hatvány (ahol θ a számelméletből ismert Euler-függvény). Ez akkor és csak akkor igaz, ha 

 

ahol m≥ 0 és a pi számok páronként különböző Fermat-prímek (vagyis 22k+1 alakú prímszámok). 

Megjegyzés 

A fenti tétel Gausstól származik, és olyan híressé vált, hogy Gauss sírkövén egy szabályos 17-szög 

látható. A 17=222+1 a harmadik Fermat-prím. Az első öt 22k+1 alakú szám prímszám (ezek tehát 3, 5, 
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17, 257, 65537). De k=5-re már nem kapunk prímszámot: Eulernek 1732-ben sikerült belátnia (egy 

szellemes bizonyítással, tehát nem számolással), hogy 225+1 osztható 641-gyel. Egy mai számítógép 

persze azonnal kiírja e szám prímtényezős felbontását. Például a Maple programban ez így néz ki: 

 

              with(numtheory): 

              2^(2^5)+1; 

              4294967297 

              ifactor(2^(2^5)+1); 

              (641)  (6700417) 

              2^(2^6)+1; 

              18446744073709551617 

              ifactor(2^(2^6)+1); 

              (67280421310721)  (274177) 

              2^(2^7)+1; 

              340282366920938463463374607431768211457 

              ifactor(2^(2^7)+1); 

              (5704689200685129054721)  (59649589127497217) 

             

azaz 225+1=4294967297=641⋅  6700417. A nagyobb Fermat-számokkal azonban a számítógép is 

egyre nehezebben birkózik meg. A fenti faktorizációt k=6-ra 1880-ban fedezték fel, k=7-re pedig csak 

1970-ben. Ha csak azt akarjuk eldönteni, hogy F=22n+1 prím-e, akkor P. Pépin tesztjét alkalmazhatjuk 

(ami összetett számokra sem ad faktorizációt): az F pontosan akkor prím, ha 3(F-1)/2≡ -1 (F). Híres 

megoldatlan probléma, hogy van-e a felsorolt öt számon kívül még Fermat-prím. Minderről az [1] 

könyvben olvashatunk többet. 

6.8.12. Gyakorlat.  Igazoljuk a θ(n) függvény képlete (D.4.2. Tétel) segítségével, hogy θ(n) pontosan akkor 2-

hatvány, ha n az előző tételben leírt alakú szám. 

Ahhoz, hogy az előző tétel másik irányát is belássuk, olyan eredményt kell bizonyítani, amely algebrai feltételek 

segítségével a szerkeszthetőséget biztosítja. Első lépésünk, hogy megmutatjuk a 6.8.4. Állítás első részének 

megfordítását. 

6.8.13. Tétel.  Legyen K0 egy szerkesztési feladat alapadatai által generált test. Ekkor egy r∈ℝ szám akkor és 

csak akkor szerkeszthető, ha van olyan n és egy 

 

testlánc, melyre r∈  Kn, és mindegyik Ki≤ Ki+1 bővítés foka kettő. 

Bizonyítás. Elég belátni, hogy ha u és v szerkeszthető számok, akkor u+v, u-v, uv és v≠ 0 esetén u/v, továbbá v≥ 

0 esetén  is szerkeszthető (vagyis a szerkeszthető számok egy résztestet alkotnak ℝ-ben, amely zárt a 

négyzetgyökvonásra). Valóban, tegyük föl, hogy ezt már tudjuk. Ekkor az 1 szám szerkeszthető (hiszen (1,0) 

adott pont, így vettük föl a koordinátarendszert). Ezért az általa generált résztest, azaz ℚ minden eleme is 

szerkeszthető. A K0 test elemeit a megadott pontok (szerkeszthető) koordinátái generálják ℚ fölött, és így a négy 

alapművelettel megkaphatók, tehát ezek is szerkeszthetők. Tegyük föl, hogy Ki-ről már tudjuk, hogy minden 

eleme szerkeszthető. Mivel Ki+1 ennek másodfokú bővítése, a 6.3.15. Feladat szerint  

alkalmas v≠ 0 elemre. Itt v≥ 0, mert Ki≤ℝ. De akkor feltevésünk szerint , és ezért Ki+1 minden eleme is 

szerkeszthető. Így végül Kn elemei is szerkeszthetők. 

Tegyük föl tehát, hogy u és v szerkeszthető, vagyis az (u,0) és a (v,0) pontok szerkeszthetők. Mivel 0 is 

szerkeszthető (hiszen (0,0) megadott pont), a megfelelő szakaszokat egymás mellé mérhetjük körzővel, ahonnan 

látszik, hogy (u± v, 0) is szerkeszthető. Speciálisan ellentettet is tudunk szerkeszteni, és ezért a továbbiakban 

feltehetjük, hogy u és v pozitívak. 

Ahhoz, hogy uv és u/v hosszúságú szakaszokat tudjunk szerkeszteni, szükség van egy egység hosszúságú 

szakaszra, de ez rendelkezésre áll, hiszen (0,0) és (1,0) adott pontok. Hasonló háromszögeket építünk a 

következőképpen. 

6.3. ábra - Szorzat, hányados és négyzetgyök szerkesztése. 
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Legyen U=(0,u) és V=(v,0), továbbá O=(0,0) és E=(1,0) (6.3. ábra). Húzzunk párhuzamost az UE egyenessel a 

V ponton keresztül, és jelölje C=(0,c) ennek az egyenesnek a metszéspontját az y-tengellyel. Az OUE és az 

OCV háromszögek hasonlóak, és ezért u/1=c/v, vagyis c=uv. Így szorzatot tudunk szerkeszteni. 

Most húzzunk párhuzamost az UV egyenessel az E-n keresztül, és jelölje D=(0,d) ennek az egyenesnek a 

metszéspontját az y-tengellyel. Az OUV és az ODE háromszögek is hasonlóak, és ezért u/v=d/1, vagyis 

hányadost is tudunk szerkeszteni. 

Végül a  szerkesztéséhez tekintsük az E=(1,0) és a W=(-v,0) pontokat. Rajzoljunk erre a szakaszra egy 

Thalész-kört, vagyis a felezőpontja körül egy olyan kört, amely átmegy az E és W pontokon. Ez a kör messe az 

y-tengely pozitív felét az F=(0,f) pontban. Ekkor az EFW szög derékszög, és FO ennek a derékszögű 

háromszögnek az átfogóhoz tartozó magassága. A magasságtétel (vagyis a WOF és az FOE háromszögek 

hasonlósága) miatt , és így négyzetgyököt is sikerült szerkesztenünk. □ 

Az előző tétel nagyon fontos, mert a geometriai problémát algebraira vezeti vissza. De nem oldja meg, mert azt 

nem könnyű eldönteni, hogy van-e a tételben megkívánt testlánc. Az sajnos nem igaz, hogy minden 2-hatvány 

fokú bővítésben van ilyen testlánc (lásd a 6.10.10. Gyakorlatot). A Galois-elmélet segítségével azonban meg 

tudjuk oldani a problémát. Ehhez az kell, hogy a szereplő bővítések normálisak legyenek, amit a következő 

lemma biztosít. 

6.8.14. Lemma.  Tegyük föl, hogy K≤ L≤ℂ  véges normális bővítés, és 

 

ahol α∈  L. Ekkor van olyan 

 

testlánc, hogy mindegyik Li≤ Li+1 bővítés első, vagy másodfokú, és K≤ M már normális bővítés. 

Bizonyítás. Jelölje s az α∈  L minimálpolinomját K fölött. Mivel K≤ L normális bővítés, az s gyöktényezőkre 

bomlik L fölött, legyenek α=α1,...,αk az s gyökei (vagyis az α szám K fölötti konjugáltjai). Bővítsük L-et sorban 

az αi számok négyzetgyökével. Minden lépésben első- vagy másodfokú bővítést kapunk. Így elérkezünk egy 

M=Lk≤ℂ  testhez, amelyet L fölött ezek a négyzetgyökök generálnak. Megmutatjuk, hogy a K≤ M bővítés 

normális. 

Ehhez a 6.3.17. Gyakorlat miatt elég belátni, hogy M egy alkalmas K[x] fölötti polinom felbontási teste L fölött. 

Az s(x2) ilyen polinom, hiszen ennek gyökei a  számok. □ 

Megjegyzés 

A fentieket úgy kell elképzelni, hogy ha mondjuk K=ℚ és , amit tovább bővítünk a 

 számmal, akkor a kapott L1 test nem normális bővítése ℚ-nak, ehhez be kell venni a 
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 számot is (vagyis az (x2-1)2-2 polinom összes gyökét). Persze ez a szám nem valós, de ez 

minket nem zavar, mint ahogy nem zavart akkor sem, amikor az n-szögek szerkesztése kapcsán 

komplex egységgyökök jöttek elő, hiszen ezeket a komplex számokat nem akarjuk megszerkeszteni, 

hanem csak algebrai segédeszközként fölhasználni. 

6.8.15. Tétel.  Legyen K0 egy szerkesztési feladat alapadatai által generált test. Ekkor egy r∈ℝ szám akkor és 

csak akkor szerkeszthető, ha benne van K0 egy 2-hatvány fokú normális bővítésében. Ezzel ekvivalens, hogy az 

r szám K0 fölötti minimálpolinomjának felbontási teste K0-nak 2-hatvány fokú bővítése. 

Bizonyítás. Tegyük föl először, hogy r szerkeszthető, tehát van olyan 

 

testlánc, hogy  alkalmas di∈  Ki elemre, és r∈  Kn. Megmutatjuk, hogy vannak olyan 

 

testek, hogy mindegyik K0≤ Mi bővítés normális, 2-hatvány fokú, és Ki≤ Mi. Lentről fölfelé haladunk. Ha Mi már 

megvan ezekkel a feltételekkel, akkor alkalmazzuk az előző lemmát abban a szereposztásban, hogy K=K0, L=Mi 

és α=di. A kapott M test megfelelő lesz Mi+1-nek. Valóban, Mi≥ Ki miatt 

. Az M=Mi+1 a lemma szerint normális bővítése a K0 alaptestnek. 

Végül Mi+1 foka Mi fölött a lemma szerint 2-hatvány, és így a szorzástétel miatt |Mi+1:K0| is az. 

Tehát r∈  Kn≤ Mn, ami K0-nak egy 2-hatvány fokú normális bővítése, és ezzel a tétel egyik irányát beláttuk. 

Természetesen az r szám K0 fölötti minimálpolinomjának a felbontási teste része Mn-nek, és így az is egy 2-

hatvány fokú normális bővítés. 

A megfordítás igazolásához a 6.8.13. Tétel szerint azt kell megmutatni, hogy ha K0≤ M egy 2-hatvány fokú 

normális bővítés, akkor minden r∈  ℝ eleme elérhető egy olyan testlánc segítségével, amelyben minden bővítés 

másodfokú, és amely végig valósban marad. Ennek kulcsa a Galois-elmélet főtétele, és a csoportelméletben 

tanult 4.11.8. Tétel, amely szerint egy 2-hatvány rendű csoportban minden maximális részcsoport (normálosztó, 

és ezért) indexe 2. 

Legyen G a K0≤ M bővítés Galois-csoportja. Ennek rendje a bővítés foka, vagyis 2-hatvány (más szóval ez egy 

2-csoport). Jelölje T a K0(r)≤ℝ testet, és legyen H az ehhez tartozó részcsoport. A keresett K0-tól T-ig tartó 

testlánc megadásához tehát olyan G=H0>H1>...> Hm=H részcsoportokat kell találni, ahol minden lépésnél az 

index 2, vagyis |Hi:Hi+1|=2 mindegyik i-re. 

Legyen H1 egy olyan maximális részcsoportja G-nek, amely H-t tartalmazza. A 4.11.8. Tétel miatt H1 indexe G-

ben 2. Legyen H2 a H-t tartalmazó maximális részcsoportja H1-nek. Az eljárást folytatva előbb-utóbb H-ig 

jutunk. □ 

Megjegyzés 

A konkrét szerkesztési feladatok sokszor harmad- vagy negyedfokú egyenletre vezetnek. A most 

bizonyított tétel segítségével eldönthetjük, hogy ezek a szerkesztések elvégezhetőek-e. A harmadfokú 

egyenletnél egyszerű a helyzet: ha irreducibilis polinomot kapunk, akkor a gyökök nem szerkeszthetők, 

különben igen. Az, hogy egy negyedfokú polinom gyökei mikor szerkeszthetők, azon múlik, hogy a 

harmadfokú rezolvense irreducibilis-e, vagy sem (6.10.10. Gyakorlat). 

6.8.16. Definíció.  A ℚ(ε) testet, ahol ε egy n-edik komplex primitív egységgyök, az n-edik körosztási testnek 

nevezzük. 

A 6.6.12. Feladat megoldása szerint az n-edik körosztási test az xn-1 és a Φn(x) polinomok felbontási teste ℚ 

fölött. Ezért normális bővítése ℚ-nak, és e bővítés Galois-csoportja a ℤ n
× csoport. Most már be tudjuk látni a 

szabályos sokszögek szerkeszthetőségéről szóló 6.8.11. Tétel hiányzó irányát is. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy a θ(n) szám 2-hatvány, és legyen 
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Ekkor 1/ε= cos (2π/n) -i sin (2π/n)∈  ℚ(ε), ezért 

 

Így  cos (2π/n) benne van egy 2-hatvány fokú normális bővítésben, tehát szerkeszthető. □ 

Megjegyzés 

Megjegyezzük, hogy ennek az iránynak a bizonyításakor is kikerülhető az általános körosztási 

polinomok irreducibilitásáról szóló tétel használata. Ehhez csak az alábbi gyakorlatot kell megoldani, 

amely azt mutatja, hogy ha az n szám minden pk prímhatványosztójára igaz, hogy szerkeszthető 

szabályos pk-szög, akkor szerkeszthető szabályos n-szög is. 

6.8.17. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha m és n relatív prímek, és szabályos n-szög, valamint szabályos m-

szög is szerkeszthető, akkor szabályos mn szög is szerkeszthető. 

6.8.18. Gyakorlat.  Legyen ε egy primitív ötödik egységgyök, η1=ε+ε4 és η2=ε2+ε3. Határozzuk meg η1 és η2 

összegét és szorzatát, majd írjuk föl az ötödik primitív egységgyököket négyzetgyökvonások segítségével. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlat eredménye közismert elemi geometriából is. A 6.9.10. Következményben belátjuk 

majd, hogy minden komplex egységgyök fölírható gyökvonások segítségével. Ahhoz, hogy ezeket a 

képleteket konkrétan is megkaphassuk, az előző gyakorlat megoldását kell általánosítani. Ez a Gauss-

ciklusok fogalmához vezet, amelyekről Fried Ervin [20] könyvének 8.12. szakaszában olvashatunk (ott 

a tizenharmadik egységgyökök példája ki is van dolgozva). A 2.1.12. Feladatban lényegében egy 

Gauss-ciklust határoztunk meg, amelynek speciális esete a p=5 esetben a 6.8.18. Gyakorlatban 

szereplő 1+ε+ε4+ε9+ε16=1+2η1 összeg. Az általános Gauss-ciklusok kiszámítása jobban hasonlít a 

6.8.18. Gyakorlat megoldására, mint a 2.1.12. Feladatéra. 

Gondolkodjunk!   

6.8.19. Gyakorlat.  Az alábbi szerkesztési feladatok mindegyikében határozzuk meg a K alaptestet, a 

szerkesztendő szám által generált bővítés fokát K fölött, és döntsük el, hogy a szerkesztés elvégezhető-e. 

1. Adott az egységszakasz, szerkesztendő . 

2. Adott az egységszakasz, szerkesztendő . 

3. Adott az egységszakasz és egy  hosszú szakasz, szerkesztendő . 

4. Adott az egységszakasz és egy  hosszú szakasz, szerkesztendő . 
5. Adott (0,0), (0,1), (0,π), az egységsugarú kört kell négyszögesíteni. 
6. Adott egy szabályos 9-szög, szerkesztendő egy szabályos 18-szög. 

6.8.20. Gyakorlat.  Hol a hiba a következő gondolatmenetben? Vegyük föl a koordinátarendszert úgy, hogy az 

egységszakasz két végpontja a (0,π) és az (1,π) pontokba kerüljön. Ekkor az alapadatok által generált test 

K=ℚ(0,1,π), amelynek π eleme. Tehát az egységszakaszból π megszerkeszthető. 

6.8.21. Feladat.  Szerkeszthető-e a háromszög két oldalából, és az egyikhez tartozó szögfelezőből? (A 

szakaszok hossza adott.) 

6.8.22. Feladat.  Mutassuk meg, hogy nem szerkeszthető egyenlő szárú háromszög a szárából és a beírt kör 

sugarából. 

6.8.23. Feladat.  Mely n egészekre szerkeszthető n fokos szög? 

6.8.24. Feladat.  Határozzuk meg  cos (2π/n) fokát ℚ fölött. 

9. Egyenletek gyökjelekkel való megoldhatósága 
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Ebben a szakaszban megvizsgáljuk, hogy mely polinomok gyökei írhatók föl az együtthatókból kiindulva a négy 

alapművelet és gyökvonások segítségével, azaz gyökkifejezésként. A célunk a fő gondolatok bemutatása, ezért 

mindent a lehető legegyszerűbben tárgyalunk, például komplex együtthatós polinomokra szorítkozunk. Aki az 

általános esetre, vagy a pontos finomságokra kíváncsi, olvassa el Fried Ervin [20] könyvében is ezt az 

anyagrészt. 

A legfeljebb negyedfokú polinomok esetében megmutattuk a 8. szakaszban, hogy minden gyökük 

gyökkifejezés. Fő eredményünk a 6.9.7. Tétel, miszerint a legalább ötödfokú polinomok gyökeire nincs ilyen 

általános „gyökképlet”. Ugyanakkor például az x5-2 polinom gyökei kifejezhetők gyökvonás segítségével. Be 

fogjuk látni, hogy egy polinom gyökei akkor és csak akkor gyökkifejezések, ha a (felbontási testének) Galois-

csoportja feloldható (6.9.4. és 6.9.11. Tétel). A következő szakaszban tudásunkat a harmad- és negyedfokú 

egyenlet vizsgálatára alkalmazzuk. 

Megjegyzés 

A 5. szakasz végén (illetve a 6.5.12. Állításban) már megbeszéltük, hogy egy n-edfokú irreducibilis 

polinom felbontási testének Galois-csoportja valójában a polinom gyökein ható permutációcsoport, az 

Sn szimmetrikus csoport részcsoportja. A Galois-csoport annál „kisebb”, minél több összefüggés van a 

polinom gyökei között. Jó példa erre az n-edik körosztási polinom, amelynek gyökei egymásból 

hatványozással kifejezhetők, és a Galois-csoport olyan kicsi, amilyen csak lehet, vagyis rendje a 

polinom fokával egyezik meg (6.6.12. Feladat). 

Ha véletlenszerűen választunk egy polinomot, annak a gyökei között nem lesz összefüggés, és ezért a 

Galois-csoport a teljes szimmetrikus csoport, ami n≥ 5 esetén nem feloldható (4.13.9. Tétel). Például az 

x5-4x+2 polinom Galois-csoportja S5 (6.6.15. Feladat). Így a polinomok többségére nem létezik 

gyökképlet, és egy legalább ötödfokú polinom gyökeinek gyökvonásokkal történő meghatározására 

csak akkor van esélyünk, ha valamilyen összefüggést fölfedezünk a gyökök között. Ilyenek például a 

reciprok polinomok (3.5.20. Feladat). 

A Galois-csoport kiszámítható akkor is, ha a polinom gyökeit nem ismerjük (lásd a [20] könyvben a 

8.46/A. Tételt), és így az egyenletekről elvileg el tudjuk dönteni, hogy vannak-e ilyen rejtett 

összefüggések, és hogy gyökjelekkel megoldhatók-e. 

A most következő elmélet nagyon hasonló ahhoz, amiről az előző szakaszban a geometriai szerkeszthetőség 

kapcsán szó volt. Annyi a különbség, hogy ott csak négyzetgyököket vonhattunk, most viszont tetszőleges 

gyökvonást kezelnünk kell. Emiatt a technikai nehézségek kissé megnövekszenek. Általános n-edik gyökvonás 

helyett elég a p-edik gyökvonást megengedni a gyökképletben, ahol p prím, hiszen ilyenek egymásutánjával 

minden n-edik gyökvonás előállítható. 

Vegyünk egy f polinomot, amelynek valamelyik gyöke egy gyökvonást és a négy alapműveletet használó 

képlettel írható föl a polinom együtthatóiból. Induljunk ki az együtthatók által generált K testből, és ahogy a 

képlet fölépül, bővítsük a testet is megfelelően. Például ha a képlet 

 

akkor először -gyel bővítünk, azután a kapott testet -gyel, a harmadik lépésben -tel, végül 

a hatodik gyök kiszámításához még két bővítés tartozik: először négyzetgyököt, majd köbgyököt kell vonni 

(hiszen csak prímedik gyökvonást engedélyeztünk). 

Be fogjuk bizonyítani, hogy minden egyes p-edik gyökvonás (alkalmas feltételek mellett) egy p-edfokú 

normális bővítést eredményez. Ennek a Galois-csoportban egy p indexű normálosztó felel meg. Ha tehát egy 

gyököt föl lehet építeni gyökvonások segítségével, akkor a Galois-csoportban egy normállánc keletkezik, és így 

a Galois-csoport feloldható lesz. Megfordítva, megmutatjuk, hogy egy p indexű normálosztóhoz egy p-edik 

gyökkel való bővítés tartozik (szintén alkalmas feltételek mellett), és így kiderül, hogy ha a Galois-csoport 

feloldható, akkor a polinom gyökei gyökkifejezések. Az „alkalmas feltételek” arról szólnak, hogy az alaptestnek 

tartalmaznia kell a p-edik egységgyököket. 

Megjegyzés 
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Az előző bekezdésben leírt tervet kicsit pontosítani kell. Ahhoz, hogy Galois-csoportról beszélhessünk, 

ügyelni kell arra, hogy ne csak az egyes bővítések legyenek normálisak, hanem az együttes bővítés is. 

A szerkeszthetőségnél bizonyított 6.8.14. Lemma megmutatja, hogyan lehet ezen a problémán úrrá 

lenni: ha -val bővítünk, akkor mindig be kell venni a  elemeket is, ahol az αi elemek befutják 

az α konjugáltjait az alaptest fölött. 

Első feladatunk tehát az, hogy megértsük a  alakú bővítéseket, ahol α∈  K. Példaként vegyük elő 

a már sokszor tárgyalt x3-2 polinomot. 

1. Ez a polinom a Schönemann–Eisenstein-kritérium miatt irreducibilis ℚ fölött, és így egyik gyökével, például 

a valós -vel bővítve harmadfokú bővítést kapunk, ami azonban nem normális, mert a polinom másik két 

gyökét nem tartalmazza. 

2. Az x3-2 felbontási teste , ahol ε= cos 120° +i sin 120° primitív harmadik egységgyök. Ez egy 

normális bővítése ℚ-nak, de nem harmad-, hanem hatodfokú. 

3. Ha K=ℚ(ε), akkor  foka K fölött három, és ez a bővítés normális is. 

Az (1) állításban használt Schönemann–Eisenstein-kritérium általában nem áll rendelkezésre, és így nem tudjuk, 

hogy xp-α mikor lesz irreducibilis. Ha egy K test tartalmazza is az ε számot, miért ne lehetne  mondjuk 

másodfokú K fölött? A válasz az, hogy ebben az esetben x3-2 egy másod- és elsőfokú polinom szorzatára 

bomolna K fölött, és az elsőfokú tényezőnek lenne gyöke K-ban. Ez a gyök akár , akár , az ε∈  K 

miatt , és így  elsőfokú (és nem másodfokú) K fölött. 

Azt hihetnénk, hogy ez a gondolatmenet csak harmadfokú polinomra működik. Hiszen miért ne fordulhatna elő, 

hogy x5-2 egy másod- és egy harmadfokú irreducibilis polinom szorzatára bomlik egy K test fölött. A következő 

állítás mutatja, hogy ez nem lehetséges. 

6.9.1. Lemma.  Legyen K≤ℂ  test, α∈  K, és p prímszám. Ekkor az xp-α polinom vagy irreducibilis K fölött, vagy 

van gyöke K-ban. Ha legalább két gyöke van K-ban, akkor gyöktényezőkre bomlik K fölött. 

Bizonyítás. Feltehető, hogy α≠ 0. Jelölje β a  tetszőleges értékét, tudjuk, hogy ekkor  többi értékét úgy 

kapjuk, hogy a β számot megszorozzuk a p-edik egységgyökökkel. Ezért xp-α gyöktényezős alakja 

 

ahol ε1,...,εp az összes p-edik egységgyök. 

Tegyük föl, hogy xp-α nem irreducibilis K fölött, azaz xp-α=f(x)g(x) alkalmas f,g∈  K[x] normált polinomokra, 

ahol 0<n=gr(f)<p. Ekkor f gyökei is az εjβ számok közül kerülnek ki. A gyökök és együtthatók összefüggése 

miatt f konstans tagja (ami K egy eleme) az f gyökeinek a szorzata, és így fölírható ±ξβn, alakban, ahol ξ is p-

edik egységgyök (hiszen p-edik egységgyökök szorzata is p-edik egységgyök). 

Oldjuk meg az nu+pv=1 lineáris diofantikus egyenletet u-ra és v-re. Ez megtehető, mert 0<n<p, és így (n,p)=1. 

Ekkor 

 

A kapott szám azonban gyöke xp-α-nak, hiszen ξp=1. Ezzel beláttuk, hogy ha xp-α nem irreducibilis, akkor van 

gyöke K-ban. 

Ha xp-α-nak legalább két gyöke van K-ban, akkor e két gyök hányadosa primitív p-edik egységgyök, amelynek 

hatványaiként az összes p-edik egységgyök előáll. Ezért K tartalmazza a p-edik egységgyököket, és így xp-α 

gyöktényezőkre bomlik K fölött. □ 

Megjegyzés 
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Előfordulhat, hogy xp-α-nak csak egy gyöke van K-ban, például ez a helyzet az x3-8 polinom esetében, 

ha K=ℚ. Ez egy első- és egy másodfokú, ℚ fölött irreducibilis polinom szorzatára bomlik. Ennek a 

polinomnak tehát a Galois-csoportja ℤ 2
+, és így ez egy „rossz fajta” köbgyökvonás, mert nem 

harmadfokú bővítést eredményez. 

Megjegyezzük, hogy ez a bizonyítás (és a továbbiak is) általánosabban is elmondhatók lennének. 

Semmi erőfeszítést nem kellene tennünk annak érdekében, hogy mondjuk a ℚ(x) hányadostest fölötti 

polinomokra is érvényes legyen. Ez fontos lesz később, amikor „általános” megoldóképleteket 

vizsgálunk majd. Most azonban az érthetőség az első szempontunk. 

6.9.2. Következmény.  Legyen K≤ℂ  test, α∈  K, és p prímszám. Ha K tartalmazza a p-edik egységgyököket, 

akkor  normális bővítés (mindegy, hogy  melyik értékét vesszük, ugyanazt a bővítést 

kapjuk), és foka 1 vagy p. Ez utóbbi esetben xp-α irreducibilis K fölött. 

Bizonyítás. Legyen β a  bármelyik értéke. A K(β) bővítésben benne vannak az xp-α többi gyökei is, hiszen 

azok εβ alakúak, ahol ε befutja a p-edik egységgyököket, és ezek elemei K-nak. Tehát K(β) az xp-α felbontási 

teste K fölött, és így normális bővítése K-nak. Ha xp-α irreducibilis K fölött, akkor a bővítés foka p. Ha nem, 

akkor az előző állítás szerint valamelyik εβ gyöke eleme K-nak. De akkor ε∈  K miatt β∈  K, és ezért a bővítés 

elsőfokú. □ 

Így ha be akarjuk bizonyítani a Galois-csoport feloldhatóságát, akkor azzal célszerű kezdeni, hogy az alaptestet 

először a megfelelő egységgyökökkel bővítjük. Ez nem fogja elrontani a csoport feloldhatóságát, mert ez a 

bővítés a 6.6.12. Feladat miatt egy Abel-féle Galois-csoportot eredményez. Ezt a feladatot egy kicsit 

általánosítanunk kell. 

6.9.3. Gyakorlat.  Legyen K≤ℂ  test, és ε primitív n-edik egységgyök. Mutassuk meg, hogy a K≤ K(ε) bővítés 

normális, és a Galois-csoportja a ℤ n
× csoport egy részcsoportjával izomorf. 

6.9.4. Tétel.  Legyen K≤ℂ  test, és f∈  K[x] egy irreducibilis polinom. Ha f valamelyik (komplex) gyöke fölírható 

egy olyan képlettel, amely f együtthatóiból a négy alapművelettel és gyökvonásokkal keletkezik, akkor az f 

polinom K fölötti felbontási testének Galois-csoportja feloldható csoport. 

Az alábbiakban a bizonyítást csak vázoljuk, a részletek kidolgozását az Olvasóra bízzuk. 

Bizonyítás. Feltehetjük, hogy a képletben csak prímedik gyökvonások szerepelnek. Szorozzuk össze az összes 

ilyen prímet, az eredmény legyen n. Bővítsük K-t először egy primitív n-edik ε egységgyökkel. Az előző 

gyakorlat miatt a K≤ K(ε) bővítés normális, és a Galois-csoportja kommutatív, vagyis feloldható. A K(ε) persze 

tartalmazza a p-edik egységgyököket is minden p∣  n-re. 

Végezzük el sorban a gyökképletből adódó,  elemekkel való bővítéseket. Minden ilyen bővítésnél vegyük 

be a  elemet is, ahol α' az α elem K fölötti konjugáltjain fut végig (a 6.8.14. Lemma bizonyításához 

hasonlóan). Ekkor a (6.9.2. Következmény miatt) minden lépésben p-edfokú, vagy elsőfokú normális bővítést 

kapunk, a végeredmény pedig egy olyan K(ε)≤ M test lesz, amely K-nak normális bővítése, és f egyik gyökét 

tartalmazza. 

Jelölje G a K≤ M bővítés Galois-csoportját, és legyen N a K(ε)-hoz a Galois-elmélet főtétele szerint tartozó 

részcsoport (amely normálosztó, hiszen K≤ K(ε) normális bővítés). Mivel K(ε)-tól M-ig eljutottunk prímfokú 

normális bővítésekkel, a főtétel szerint N-től le tudunk jutni {id}-ig úgy, hogy mindig egy prímindexű 

normálosztóra lépünk (ezek N-nek nem feltétlenül normálosztói). Ezért N feloldható. A G/N faktorcsoport 

viszont Abel-féle, mert ez a K≤ K(ε) bővítés Galois-csoportja a főtétel miatt. Mivel a feloldható csoportok 

osztálya bővítésre zárt (4.13.18. Feladat), ezért G is feloldható. 

A K≤ M normális bővítés, amelyben az irreducibilis f polinomnak van gyöke, ezért f összes gyöke M-ben van. 

Jelölje L az ezek által K fölött generált résztestet (vagyis f felbontási testét), és legyen H a megfelelő részcsoport 

G-ben. Mivel K≤ L normális bővítés (hiszen L felbontási test), H normálosztó, és G(L/K)≅ G/H. De feloldható 

csoport faktorcsoportja is feloldható (4.13.17. Feladat), ezért G(L/K) tényleg feloldható. □ 

Most már látjuk, hogy az ötödfokú egyenletre nincs gyökképlet. Sőt, megadunk egy konkrét polinomot, 

amelynek egyik gyöke sem gyökkifejezés. 

6.9.5. Következmény.  Az x5-4x+2 egyik gyöke sem gyökkifejezés ℚ fölött. 
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Bizonyítás. E polinom ℚ fölötti Galois-csoportja a 6.6.15. Feladat szerint az ötödfokú szimmetrikus csoport 

(azaz S5), ami nem feloldható csoport. □ 

Az eddigiekben azt vizsgáltuk, hogy egy konkrét polinom konkrét gyöke fölírható-e gyökkifejezésként. A 

megoldóképletet azonban nem egészen így szokás érteni. Például az x2+bx+c=0 másodfokú egyenlet 

megoldóképlete 

 

úgy értendő, hogy bármelyb és c esetén működik. Ezt algebrailag úgy kezelhetjük, hogy b-t és c-t 

határozatlanoknak képzeljük, vagyis a ℚ[b,c] polinomgyűrű hányadostestéből indulunk ki, mint alaptestből. 

Az eddigi bizonyításokban az egyszerűség kedvéért feltettük ugyan, hogy ℂ  résztesteiről van szó, de nulla 

karakterisztikában minden ugyanúgy működik, és az egységgyökökről is ugyanúgy beszélhetünk. Ezért az ilyen 

általános együtthatós polinomok esetében is igaz, hogy akkor és csak akkor létezik gyökképlet, ha a felbontási 

test Galois-csoportja feloldható. Az általános együtthatós polinom esetében azonban mindig a teljes 

szimmetrikus csoportot fogjuk kapni. 

6.9.6. Tétel.  Legyenek y1,...,yn határozatlanok, K a ℚ[y1,...,yn] hányadosteste, és 

 

Ekkor az f polinom K fölötti felbontási testének a Galois-csoportja az Sn szimmetrikus csoport. 

A bizonyítást csak vázoljuk. Azt fogjuk megmutatni, hogy e polinom gyökei között nincsenek „rejtett 

összefüggések”, a gyökök „olyanok, mintha határozatlanok lennének”. Ez a szimmetrikus polinomok 

alaptételének egyértelműségi állításán múlik. 

Bizonyítás. A tervünk az, hogy a K felbontási testét olyan formában konstruáljuk meg, amelyen már láthatjuk, 

hogy f gyökeinek minden permutációja kiterjeszthető ennek a testnek egy K-t fixáló automorfizmusává. Ekkor f 

Galois-csoportja tényleg a teljes Sn szimmetrikus csoport lesz. 

Válasszunk x1,...,xn határozatlanokat, ezek (pontosabban az ellentettjeik) fognak majd megfelelni f gyökeinek, 

ezért tekintsük a 

 

polinomot. Ezt beszorozva, a gyökök és együtthatók összefüggése alapján 

 

Az itt szereplő ζj elemi szimmetrikus polinomokat szeretnénk megfeleltetni az f polinom yj együtthatóinak. Azaz 

legyen F∈ℚ[y1,...,yn] esetén 

 

A ψ tehát „az yi↦ζi(x1,...,xn) helyettesítés”, ami egy ℚ[y1,...,yn]-beli polinomhoz egy ℚ[x1,...,xn]-beli polinomot 

rendel, ugyanúgy, mint a szimmetrikus polinomok alaptételében (2.7.3. Tétel). Ez a leképezés összeg- és 

szorzattartó, és a szimmetrikus alaptétel egyértelműségi állítása miatt injektív is. A ψ képe a szimmetrikus 

polinomokból álló részgyűrű ℚ[x1,...,xn]-ben. 

A ψ leképezést persze polinomok hányadosain is értelmezhetjük (a jóldefiniáltságot ellenőrizni kell az 5.7.4. 

Tétel mintájára). Ezért egy ψ izomorfizmust kapunk a ℚ[y1,...,yn] hányadosteste (vagyis a K test), és a ℚ[x1,...,xn] 

gyűrű ℚ(x1,...,xn) hányadostestének egy S részteste között. Az S pontosan a szimmetrikus polinomok 

hányadosaiból áll. Ennél az izomorfizmusnál az f polinomnak a fenti g polinom felel meg. Ezért ezentúl K és f 

helyett S-sel és g-vel foglalkozunk. 

A g polinom felbontási teste S fölött a ℚ(x1,...,xn) hányadostest! Valóban, g gyökei a -xi határozatlanok, amelyek 

ezt a testet generálják (már ℚ fölött is). Az pedig nyilvánvaló, hogy a {-x1,...,-xn} halmaz minden permutációja a 
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ℚ(x1,...,xn) test egy automorfizmusa, ami a szimmetrikus kifejezéseket, azaz S elemeit fixen hagyja. Ezért a 

keresett Galois-csoport tényleg Sn. □ 

6.9.7. Tétel.  [Abel–Ruffini] Az általános n-edfokú egyenletre n≥ 5 esetén nem létezik gyökképlet. 

Bizonyítás. Az előző tételből tudjuk, hogy az általános n-edfokú polinom felbontási testének Galois-csoportja Sn. 

A 4.13.9. Tétel miatt ez a csoport n≥ 5 esetén nem feloldható. Ezért a 6.9.4. Tétel (kellően általános verziója) 

szerint az általános n-edfokú polinom egyik gyöke sem gyökkifejezés. □ 

A szakasz hátralévő részében a 6.9.4. Tétel megfordításával foglalkozunk, vagyis annak megmutatásával, hogy 

ha a Galois-csoport feloldható, akkor az egyenlet gyökeire van megoldóképlet. Továbbra is ℂ  résztesteire 

szorítkozunk. 

Most nekünk kell a gyökképletet megkonstruálni, ezért pontosan tisztáznunk kell, hogy mit is értünk 

gyökkifejezés alatt. A fő problémát az okozza, hogy a gyökvonás nem egyértékű művelet. Például ha valaki 

fölírja, hogy , akkor a három közül melyik értékére gondol? Megengedjük-e, hogy ha a képletben két 

helyen is szerepel , akkor azok különböző értékei legyenek? Leírhatjuk-e a  cos 120° +i sin 120° számot 

úgy, hogy ? Emlékezzünk vissza, hogy a Cardano-képletnél az ilyet nem engedtük meg, még azt is 

megadtuk, hogy a köbgyökvonásnál mely értékek tartoznak össze. 

A 6.9.4. Tétel bizonyítása még az ilyesfajta szabadosságok megengedésekor is működött. Amikor azonban a 

gyökképletet konstruáljuk, akkor ki szeretnénk zárni ezeket a trükköket, hiszen ez szinte lehetetlenné tenné a 

képlet használatát. Például az ε= cos 120° +i sin 120° számot 

 

alakban akarjuk megadni (ami mindenki számára elfogadhatóan tényleg gyökkifejezés, az -et is 

annak tekintve). 

A problémát teljes részletességében nem tárgyaljuk, csak a leglényegesebb pontot tisztázzuk. A  

kifejezéssel az a baj, hogy az x3-1 polinom nem irreducibilis, és így az 1 szám „szebb” gyöke, mint a másik 

kettő. Azok egy másodfokú bővítést generálnak, ami már „igazából” nem köbgyökvonás, hanem 

négyzetgyökvonás: a  négyzetgyökkel kell bővíteni. Ezért a  számot csak akkor fogjuk megengedni 

a képletben, ha xp-α a korábbi testek fölött irreducibilis. Meg fogjuk látni, hogy speciálisan a komplex 

egységgyökök mindegyike fölírható ilyenfajta gyökvonásokkal is. 

6.9.8. Definíció.  Legyen K0≤ℂ  test. Az r∈ℂ  szám akkor és csak akkor K0 fölötti gyökkifejezés, ha van olyan n 

és egy 

 

testlánc, melyre r∈  Kn, és mindegyik i-re , ahol αi∈  Ki, a pi prímszám, és az xp
i-αi polinom 

irreducibilis Ki fölött. 

Ahogy az előző irány nemtriviális matematikai ötlete a 6.9.1. Lemma állítása volt, úgy most is kiemeljük az 

ennek megfelelő, leglényegesebb ötletet. 

6.9.9. Lemma.  Tegyük föl, hogy a K≤ℂ  test tartalmazza a p-edik egységgyököket, ahol p prímszám. Ha K≤ L 

egy p-edfokú normális bővítés, akkor van olyan α∈  K, hogy L az xp-α∈  K[x] irreducibilis polinom felbontási 

teste K fölött. 

Az L tehát egy olyan p-edik gyök hozzávételével keletkezik, ami az előző definícióban is megengedett. Más 

szóval, ha K minden eleme gyökkifejezés egy K0 test fölött, akkor L minden eleme is az. 

Bizonyítás. Olyan β∈  L elemet keresünk, amelynek a p-edik hatványa K-ban van, de maga nincs K-ban. Ha 

találtunk egy ilyet, akkor készen vagyunk a 6.9.2. Következmény miatt. 
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A G(L/K) Galois-csoport prímrendű, tehát ciklikus, legyen ψ egy (p rendű) generátoreleme. Ekkor ψp=id, és ψ 

lineáris transzformációja az L vektortérnek K fölött, mert összegtartó, és k∈  K, γ∈  L esetén 

 

hiszen ψ fixálja K elemeit. A ψp=id azt jelenti, hogy ψ gyöke az xp-1 polinomnak, vagyis e transzformáció s 

minimálpolinomja osztója xp-1-nek. Emiatt s gyökei bizonyos p-edik egységgyökök, mindegyik egyszeres (és 

mindegyik K-beli). Ezek között van egy ε≠ 1 szám is, mert különben s(x)=x-1 lenne, ami azt jelentené, hogy ψ 

maga az identitás. Tudjuk lineáris algebrából, hogy a minimálpolinom minden gyöke sajátérték, ezért van olyan 

0≠β∈  L (a hozzá tartozó sajátvektor), hogy ψ(β)=εβ. Persze β∉  K, hiszen ψ fixálja K elemeit, és ε≠ 1. De akkor 

 

Mivel ψ fixponthalmaza K, ezért βp∈  K. □ 

Megjegyzés 

A most használt lineáris algebrai tételt, nevezetesen, hogy a minimálpolinom gyökei mind sajátértékek, 

a Cayley–Hamilton-tételből szokás levezetni (erről szó is lesz később a könyvben, lásd 7.6.6. Tétel). 

Valójában azonban van egy rövid, egyszerű bizonyítása is (6.9.14. Feladat). 

Az előző lemmát az úgynevezett Lagrange-rezolvens segítségével elemi számolással is lehet 

bizonyítani. Ezt a 6.9.15. Feladatban mutatjuk be. A következő szakaszban meglátjuk, hogy a 

Lagrange-rezolvens konkrét gyökképletek, például a Cardano-képlet megtalálásában is segítséget nyújt. 

Most már be tudjuk látni, hogy minden komplex egységgyök ℚ fölött gyökkifejezés. 

6.9.10. Következmény.  Legyen K≤ℂ  test, amelynek minden eleme gyökkifejezés egy K0≤ K test fölött. Ha ε 

primitív n-edik egységgyök, akkor K(ε) minden eleme is gyökkifejezés K0 fölött. 

Bizonyítás. Indukcióval bizonyítunk n szerint, vagyis föltehetjük, hogy az állítást már igazoltuk az összes m-edik 

egységgyökre, ahol m<n, és minden olyan testre, amelynek minden eleme gyökkifejezés K0 fölött. 

A θ(n)<n szám minden p prímosztójára bővítsük K-t egy p-edik primitív egységgyökkel. A kapott L test elemei 

az indukciós föltevés miatt gyökkifejezések K0 fölött. Tudjuk, hogy az L≤ L(ε) bővítés G Galois-csoportja ℤ n
×-

nek részcsoportja (6.9.3. Gyakorlat), vagyis kommutatív (így feloldható), és rendje osztója θ(n)-nek. Vegyük G 

egy kompozícióláncát, és tekintsük a hozzá tartozó 

 

testláncot. Az itteni bővítések fokai olyan p prímek, amik θ(n)-nek osztói, és így a p-edik egységgyökök már 

benne vannak L-ben. Így a 6.9.9. Lemma segítségével ezen a láncon végighaladva látjuk, hogy mindegyik Li 

elemei gyökkifejezések K0 fölött. Így végül K(ε)≤ L(ε) elemei is azok. □ 

A 6.9.4. Tétel megfordításának bizonyítása ugyanaz, mint ami most elhangzott, csak ℤ n
× helyett tetszőleges 

Galois-csoport szerepel benne. Az előző következmény lehetővé teszi, hogy a szükséges egységgyököket 

bevegyük. 

6.9.11. Tétel.  Legyen K≤ℂ  test, és K≤ L véges normális bővítés, melynek Galois-csoportja feloldható. Ekkor L 

minden eleme gyökkifejezés K fölött. 

6.4. ábra - A 6.9.11. Tétel bizonyításában szereplő testek. 
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Bizonyítás. Legyen n=|L:K|, és ε primitív n-edik egységgyök. Ekkor a K≤ L(ε) bővítés a 6.3.17. Gyakorlat 

szerint normális, hiszen a Φn∈  K[x] felbontási teste L fölött. Legyen G ennek a Galois-csoportja. Ez szintén 

feloldható. Valóban, ha N jelöli az L közbülső testhez tartozó normálosztót, akkor G/N a K≤ L Galois-csoportja, 

ami a feltétel szerint feloldható, N pedig az L≤ L(ε) Galois-csoportja, ami része ℤ n
×-nek, és így szintén 

feloldható. Ezért G is feloldható a 4.13.18. Feladat miatt. 

A 6.9.10. Következmény miatt K(ε) elemei gyökkifejezések K fölött. Jelölje H a G csoport K(ε)-hoz tartozó 

részcsoportját, ez is feloldható (4.13.17. Feladat). Belátjuk, hogy H rendje osztója n-nek. Mivel a K(ε) és L 

testek együtt generálják L(ε)-t, ezért e két testet L(ε) résztestei közül csak L(ε) tartalmazza. Ez a főtétel szerint 

azt jelenti, hogy G-nek az egyetlen részcsoportja, ami H-nak és N-nek is része, az egyelemű részcsoport. Más 

szóval H∩ N={id}. Az első izomorfizmustétel miatt 

 

Vagyis H izomorf G/N egy részcsoportjával. De akkor H rendje osztója G/N rendjének, ami n. 

Vegyük a H egy kompozícióláncát, és az ennek megfelelő testláncot K(ε) és L(ε) között. A szereplő bővítések 

foka csupa olyan p prímszám, amely osztója H rendjének, tehát n-nek is. Ezért K(ε) tartalmazza a p-edik 

egységgyököket, és így a 6.9.9. Lemma segítségével ezen a testláncon végighaladva azt kapjuk, hogy a szereplő 

testek mindegyik eleme gyökkifejezés K fölött. Speciálisan L≤ L(ε) minden eleme is az. □ 

6.9.12. Következmény.  Ha az f∈  K[x] irreducibilis polinom egyik gyöke gyökkifejezés K fölött, akkor 

mindegyik gyöke az. 

Bizonyítás. Az f felbontási testének Galois-csoportja feloldható a 6.9.4. Tétel miatt. Így a most bizonyított tétel 

szerint ennek a testnek minden eleme gyökkifejezés, az f többi gyöke is. □ 

Az előző bizonyításban az egységgyökök hozzávétele nemcsak a bizonyítást segítő ötlet, hanem kényszer, a 

casus irreducibilis jelensége! Ezt a következő szakaszban fogjuk megérteni. 

Gondolkodjunk!   

6.9.13. Feladat.  Legyen K test és α∈  K. Mutassuk meg, hogy az xn-α polinom Galois-csoportja mindig 

feloldható (függetlenül a K karakterisztikájától, és attól, hogy K milyen egységgyököket tartalmaz). 

6.9.14. Feladat.  Mutassuk meg (a Cayley–Hamilton-tétel fölhasználása nélkül), hogy ha A lineáris 

transzformáció egy T test fölötti véges dimenziós vektortéren, akkor a minimálpolinomjának minden λ∈  T 

gyöke sajátérték. 

6.9.15. Feladat.  Legyen p prímszám, és jelölje ε1,...,εp=1 a p-edik komplex egységgyököket. Tegyük föl, hogy 

ezek elemei a K testnek, és K≤ L egy p-edfokú normális bővítés, melynek Galois-csoportját egy ψ elem 

generálja. Ha γ∈  L, akkor legyen 
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(ez a kifejezés a Lagrange-rezolvens). Mutassuk meg, hogy a β=(εj,γ) számra ψ(β)=εjβ, és hogy γ és εj≠ 1 

megválasztható úgy, hogy β∉  K legyen. Adjunk ennek segítségével új bizonyítást a 6.9.9. Lemmára. 

10. A legfeljebb negyedfokú egyenletek 

Ebben a szakaszban a harmad- és negyedfokú egyenleteknek a 8. szakaszban megismert megoldási módszereit 

vizsgáljuk meg a Galois-elmélet szemszögéből, és megértjük a casus irreducibilis jelenségét. 

Elsőként megmutatjuk, miért kell a gyökképlet vizsgálatakor az alaptestbe bevenni a megfelelő egységgyököket. 

Egy példával kezdjük: elkészítjük ℚ-nak egy harmadfokú, valós, normális bővítését. 

6.10.1. Gyakorlat.  Legyen ε= cos 40° +i sin 40° kilencedik primitív egységgyök. Mutassuk meg, hogy ℚ(ε) 

valós elemei egy L résztestet alkotnak, amely ℚ-nak harmadfokú normális bővítése. Igazoljuk azt is, hogy L az 

x3-3x+1 polinom felbontási teste ℚ fölött, és hogy ennek a polinomnak a gyökei 2 cos 40°, 2 cos 80° és 2 cos 

160°. Írjuk föl  cos 40°-ot gyökkifejezésként. 

Az előző gyakorlatban szereplő a ℚ≤ L harmadfokú bővítés nem kapható meg egy köbgyök hozzávételével. Ha 

ugyanis  lenne, akkor, mivel ℚ≤ L normális bővítés, az x3-d (irreducibilis) polinom többi gyöke is 

benne lenne L-ben. Ez nem igaz, hiszen ezek a gyökök nem is valós számok. Ugyanakkor L elemei 

gyökkifejezések, hiszen L⊆ℚ(ε). Sőt, Cardano képlete segítségével föl is írhatnánk ezeket a kifejezéseket. 

Ekkor azonban kilépünk a valós számok közül! 

Megjegyzés 

A geometriai szerkeszthetőségnél nem lép föl a casus irreducibilis jelensége: a 6.8.15. Tétel magában 

foglalja azt az állítást, hogy ha K0≤ L normális, 2-hatvány fokú bővítés, és K egy közbülső test, akkor a 

K is elérhető K0-ból másodfokú bővítések sorozatával. Ennek két oka van. Az első ok a 2-csoportok 

szép szerkezete (lásd a tétel bizonyítását). Ez önmagában még nem lenne elég, hiszen a fenti példában 

szereplő ℤ 9
×≅ℤ 6

+ Galois-csoport is „szép”. A másik ok az, hogy a szerkeszthetőségnél második 

egységgyökökre van szükség, és a ± 1 minden testben benne van. A ℚ≤ L bővítés hiába harmadfokú és 

normális, a harmadik egységgyökök hiányában nem kapható meg egy köbgyökkel való bővítéssel. 

A casus irreducibilis általánosabb annál, amit a most vizsgált példa mutat. A valósban maradva  cos 40° 

nemcsak egy köbgyökvonással, hanem ennél bonyolultabb módon sem írható föl gyökképletként. 

6.10.2. Tétel.  [A casus irreducibilis tétele] Ha f∈ℚ[x] harmadfokú irreducibilis polinom, melynek minden 

gyöke valós, akkor f egyik gyöke sem írható föl olyan gyökkifejezéssel, amelynél mindegyik gyökvonás a 

valósban marad. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy f-nek az egyik gyöke valósban maradó gyökkifejezés. Ekkor létezik a 6.9.8. 

Definícióban megadott típusú 

 

testlánc, hogy Kn-ben f-nek van gyöke. Válasszuk ezt a testláncot úgy, hogy n a lehető legkisebb legyen. Ekkor 

f-nek nem lehet gyöke Kn-1-ben, és ezért (harmadfokú lévén) irreducibilis Kn-1 fölött. Legyen β∈  Kn gyöke f-nek. 

Mivel a Kn-1≤ Kn bővítés foka egy p prímszám, Kn=Kn-1(β), és így p=3. A definíció szerint , 

ahol α∈  Kn-1 és x3-α irreducibilis Kn-1 fölött. 

Legyen L az f felbontási teste Kn-1 fölött. Ekkor L≤ℝ, mert f gyökei valósak. A Kn-1≤ L normális bővítés 

tartalmazza az irreducibilis x3-α polinom egyik gyökét, és így az összeset tartalmazza. De akkor L≤ℝ-ben benne 

lennének a harmadik komplex egységgyökök, amik nem valósak. □ 

Megjegyzés 
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Az előző gondolatmenet valójában azt mutatja, hogy ha f∈ℝ[x] harmadfokú polinom, melynek 

mindhárom gyöke valós, és valamelyik gyöke egy valósban maradó gyökkifejezés, akkor f-nek van 

olyan gyöke, amely az együtthatókból a négy alapművelettel kifejezhető (a másik kettő pedig 

négyzetgyökvonásokkal). 

6.10.3. Gyakorlat.  Igaz-e a ℤ 3 test fölött, hogy minden harmadfokú polinomból eltüntethető a másodfokú tag 

egy lineáris helyettesítéssel? Megoldható-e minden x3+px+q=0 alakú egyenlet ℤ 3 fölött a Cardano-képlet 

módszerével? Megkaphatók-e a harmadfokú egyenletek megoldásai gyökkifejezésként? 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlatból látjuk, hogy a 3 karakterisztikájú esetben nem működik a Cardano-képlet. Ha a 

karakterisztika nem három, akkor a másodfokú tag lineáris helyettesítéssel mindig eltüntethető. A 

Cardano-képletben nemcsak hárommal, hanem kettővel is osztani kell, és így a képlet akkor sem 

működhet általában, ha a karakterisztika kettő. Ennek azonban mindössze az az oka, hogy menet 

közben egy másodfokú egyenletet is meg kell oldani (5.8.12. Gyakorlat). A ℤ 2 fölött a harmadik 

egységgyökök (amelyek az  test elemei), nem is lesznek gyökkifejezések. Ettől a problémától 

eltekintve a harmadfokú egyenlet megoldási módszere minden háromtól különböző karakterisztikájú 

testben működik. 

Ha K véges test, melynek karakterisztikája nem három, akkor két esetet érdemes megkülönböztetni. Ha 

|K|-1 nem osztható hárommal, akkor K multiplikatív csoportjában a köbre emelés bijekció (hiszen 

magja nulla). Ebben az esetben K csak egyetlen harmadik egységgyököt tartalmaz. A másik kettővel 

bővítve egy K(ε) másodfokú bővítést kapunk. A másik eset, amikor |K|-1 osztható hárommal, ekkor 

már maga K is mindhárom harmadik egységgyököt tartalmazza (vö. 6.7.20. Feladat). 

Mindkét esetben K-nak egyetlen harmadfokú L bővítése van (6.7.8. Tétel), amely normális, és így 

benne minden irreducibilis harmadfokú polinom gyöktényezőkre bomlik. A casus irreducibilis itt is 

érvényes: ha K-ban nincs benne a három harmadik egységgyök, akkor a K≤ L bővítés nem adható meg 

egy x3-α alakú irreducibilis polinom egy gyökének K-hoz vételével. 

Most áttérünk a legfeljebb negyedfokú egyenletek Galois-csoportjának vizsgálatára. Ehhez igen hasznos eszköz 

az alábbi állítás. 

6.10.4. Lemma.  Tegyük föl, hogy f egy n-edfokú polinom a K nulla karakterisztikájú test fölött, melynek nincs 

többszörös gyöke a felbontási testében. Ekkor f Galois-csoportja akkor és csak akkor része az f gyökein ható 

alternáló csoportnak, ha f diszkriminánsa egy K-beli elem négyzete. 

Bizonyítás. Legyen f(x)=c(x-α1)... (x-αn), ahol az α1,...,αn gyökök az f polinom K fölötti felbontási testét 

generálják. A 3.7.5. Tétel szerint, ha 

 

akkor az f diszkriminánsa δ2. Mivel f-nek nincs többszörös gyöke, ezért δ≠ 0. A δ2 akkor és csak akkor egy K-

beli elem négyzete, ha δ∈  K (hiszen δ2 két négyzetgyöke δ és -δ, és ha az egyik K-beli, akkor a másik is). 

Ha az f polinom G Galois-csoportjának egy θ elemét alkalmazzuk a fenti kifejezésre, akkor az eredmény δ 

illetve -δ, attól függően, hogy θ páros vagy páratlan permutáció az f gyökeinek halmazán. Mivel δ≠ -δ, a G 

pontosan akkor része a gyökök halmazán ható alternáló csoportnak, ha G minden eleme fixen hagyja a δ elemet, 

vagyis ha δ∈  K. □ 

E lemmát és a Lagrange-rezolvenst (6.9.15. Feladat) először a másodfokú polinomok nagyon egyszerű esetén 

illusztráljuk, mert ez mintát szolgáltat a magasabb fokú polinomok vizsgálatához is. 

Legyen K rögzített, nulla karakterisztikájú test. Tudjuk a 6.5.12. Állításból, hogy egy f∈  K[x] polinom Galois-

csoportja akkor és csak akkor tranzitív az f gyökeinek a halmazán, ha f irreducibilis. Ha tehát f másodfokú, és 

nincs többszörös gyöke, akkor két eset lehetséges. Ha f diszkriminánsa egy K-beli elem négyzete, akkor f 

Galois-csoportja triviális, az f nem irreducibilis, hanem két elsőfokú polinom szorzata. Ha f diszkriminánsa nem 

négyzetelem, akkor viszont az f Galois-csoportja a kételemű csoport, és f irreducibilis. Mindez persze a 

másodfokú egyenlet megoldóképletéből is nyilvánvaló. 
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Legyen f(x)=x2+px+q másodfokú irreducibilis, normált polinom K fölött, és α1,α2 az f gyökei (a felbontási 

testében). A Galois-csoport egyetlen nemtriviális ψ automorfizmusa megcseréli ezeket a gyököket. A 

 

Lagrange-rezolvensre ψ(δ)=-δ, vagyis δ2∈  K. Ez a δ ugyanaz, mint a 6.10.4. Lemma bizonyításában szereplő δ 

szám, vagyis δ2 az f diszkriminánsa. A gyökök és együtthatók összefüggéséből α1+α2=-p, és a lineáris 

egyenletrendszert megoldva α1=(-p+δ)/2, továbbá α2=(-p-δ)/2 adódik. A Lagrange-rezolvens segítségével tehát 

a másodfokú egyenlet gyökképletét is megkaptuk (a δ2=p2-4q értékét már kiszámoltuk determinánsok 

segítségével a 3.7.9. Gyakorlatban). Ugyan föltettük, hogy f irreducibilis, de ha a 6.9.6. Tétel mintájára a p és q 

elemeket határozatlannak tekintjük, akkor ez automatikusan teljesül. 

6.10.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha c≠ 0 és d a K test elemei, akkor az f∈  K[x] polinom Galois-csoportja 

ugyanaz, mint az f(cx+d) polinomé (vagyis a lineáris helyettesítés nem változtat a Galois-csoporton). 

Az előző gyakorlat szerint a harmadfokú egyenletek vizsgálatakor föltehetjük, hogy az egyenletben nem 

szerepel x2-es tag. Legyen f(x)=x3+px+qirreducibilis polinom a nulla karakterisztikájú K test fölött, L az f 

felbontási teste K fölött, és G a K≤ L bővítés Galois-csoportja. Ha D jelöli a Cardano-képletben a 

négyzetgyökjel alatti kifejezést, akkor f diszkriminánsa -108D=-27q2-4p3 (3.7.10. Gyakorlat). A G az f gyökein 

ható permutációcsoport, és mivel f irreducibilis, ez a hatás tranzitív (6.5.12. Állítás). Így G-re csak két lehetőség 

van: G=A3 (az alternáló csoport), vagy G=S3. A két esetet az különbözteti meg, hogy az f polinom -108D 

diszkriminánsa négyzetelem-e K-ban vagy sem (6.10.4. Lemma). 

Ha -108D négyzetelem K-ban, akkor a K≤ L bővítés harmadfokú. Ha K tartalmazza a primitív harmadik 

egységgyököket, akkor f gyökei egy köbgyökkel való bővítéssel kaphatók, különben viszont nem. Ha -108D 

nem négyzetelem K-ban, akkor G=S3, és  másodfokú bővítés, amely a Galois-csoportban egy 

kettő indexű normálosztónak, vagyis az A3 részcsoportnak felel meg. Az f gyökei egy-egy harmadfokú bővítést 

generálnak, amelyek megfelelnek az S3 kételemű részcsoportjainak. Ezzel az összes közbülső testet 

áttekintettük, hiszen S3-nak nincs több nemtriviális részcsoportja. 

6.10.6. Gyakorlat.  Legyen L az f(x)=x3+px+q∈  K[x] irreducibilis polinom felbontási teste a nulla 

karakterisztikájú K test fölött, α1,α2,α3∈  L az f gyökei, G az L/K bővítés Galois-csoportja, végül 

 

Igazoljuk az alábbiakat. 

1. s-t= (α1-α2)(α1-α3)(α2-α3), és így az f diszkriminánsa (s-t)2=-108D=-27q2-4p3. 
2. s+t=3q∈  K és st=p3+9q2∈  K. 
3. Az s és t fixen marad G harmadrendű elemeinél, és így K(s)=K(t) az A3≤ G részcsoporthoz tartozó résztest. 
4. Az s és t kicserélődik G másodrendű elemeinél (ha van ilyen). 

A Cardano-képletet megkaphatjuk a Lagrange-rezolvensből a következő módon. Tegyük föl, hogy 

f(x)=x3+px+q általános együtthatós a K=ℚ(ε) fölött, ahol ε primitív harmadik egységgyök. Ekkor a d2=-108D∈  

K diszkrimináns nem négyzetelem K-ban (mert ha az lenne, akkor minden konkrét polinom esetében is az 

lenne), és f irreducibilis is (mert ha lenne felbontása, akkor minden konkrét polinom esetében egy felbontást 

kapnánk). Ezért a Galois-csoport S3. Jelölje f gyökeit α1, α2 és α3. Legyen ψ az a harmadrendű automorfizmus, 

amely ezeket körbepermutálja: ψ:α1→α2→α3→α1, és θ az az automorfizmus, amely a α2 és α3 gyököket kicseréli, 

az α1 elemet pedig fixen hagyja. A θ a d elemet nem fixálhatja, mert a másodfokú d és a harmadfokú α1 

generálja az egész bővítést, és θ nem az identitás. De d2∈  K fixen marad θ-nél, és így θ(d)=-d. Legyen 

 

a Lagrange-rezolvens. A 6.9.15. Feladat szerint ψ(u)=ε u és u3∈  K(d). Továbbá 

 

A gyökök és együtthatók összefüggése szerint α1+α2+α3=0, és így az ε-1+ε-2=-1 összefüggést is felhasználva 

adódik, hogy 
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Innen α1=(u+v)/3 adja az egyenlet egyik gyökét. Tudjuk, hogy az S3 csoportban ψθ=θψ2, ahonnan 

ψ(v)=θψ2(u)=θ(ε2 u)=ε2 v. Így ψ-t kétszer alkalmazva α2=(ε u+ε2 v)/3 és α3=(ε2 u+ε v)/3 adódik, azaz u és v 

segítségével (két köbgyök összegeként) megkaptuk az egyenlet mindhárom gyökét. Az u/3 és a v/3 tényleg a 

Cardano-képletben szereplő két köbgyök, mert a gyökök és együtthatók összefüggése alapján 

 

és 

 

A lényeg azonban az, hogy kiderült, miért kézenfekvő az ismeretlent két köbgyök összegének formájában 

keresni. 

Megjegyzés 

Ennél egyszerűbb heurisztika azt mondani, hogy mivel az ismeretlen K(d) fölött harmadfokú, 

kereshetjük a0+a1u+a2u2 formában, ahol u egy K(d)-beli elem köbgyöke. Abból, hogy a gyökök 

összege nulla, könnyű látni, hogy a0=0, és így az ismeretlen tényleg két köbgyök összege. A fenti 

számolás azonban azt is mutatja, miért jogos az (1.4) egyenletrendszer megoldására áttérni. 

A negyedfokú egyenlet Galois-csoportjának kiszámítását feladatsorozat formájában mutatjuk be. Itt is 

irreducibilis polinomra szorítkozunk (az irreducibilitás a 3.8.10. Feladat segítségével ellenőrizhető, melynek 

megoldása tetszőleges nulla karakterisztikájú test fölött érvényben marad). A diszkrimináns mellett a 

harmadfokú rezolvenst is használni fogjuk (lásd a 3.8.5. Tétel bizonyítását). 

6.10.7. Feladat.  Legyen K nulla karakterisztikájú test, f∈  K[x] negyedfokú irreducibilis polinom, melynek 

harmadfokú rezolvense g. Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Ha g irreducibilis K fölött, akkor az f Galois-csoportja A4, illetve S4 attól függően, hogy az f diszkriminánsa 

négyzetelem-e K-ban. 
2. Ha g elsőfokú tényezőkre bomlik K fölött, akkor az f Galois-csoportja a Klein-csoport, és f diszkriminánsa 

négyzetelem K-ban. 
3. Ha g egy első- és egy másodfokú irreducibilis polinom szorzata K fölött, akkor f Galois-csoportja vagy a D4 

diédercsoport, vagy a ℤ 4
+ ciklikus csoport, és f diszkriminánsa nem négyzetelem K-ban. 

Tehát már csak azt kell eldönteni, hogy az előző feladat (3) esetében a Galois-csoport ciklikus-e, vagy pedig a 

diédercsoport. Azért, hogy egyszerűbb képleteket kapjunk, föltesszük, hogy a polinomban nem szerepel x3-ös 

tag (ez egy x↦ x+c alakú helyettesítéssel érhető el). Elsőként azokat a polinomokat vizsgáljuk meg, amelyekben 

nincs x-es tag sem. Ezek irreducibilitását a 3.8.11. Gyakorlat segítségével ellenőrizhetjük. 

6.10.8. Feladat.  Legyen f(x)=x4+bx2+d∈  K[x] irreducibilis polinom, ahol K nulla karakterisztikájú test. 

Mutassuk meg a következő állításokat. 

1. Ha d négyzetelem K-ban, akkor f Galois-csoportja a Klein-csoport. 
2. Ha d nem négyzetelem K-ban, akkor f Galois-csoportja ℤ 4

+, illetve D4, attól függően, hogy d(b2-4d) 

négyzetelem-e K-ban, vagy sem. 

A másik eset, amikor az f polinomban van x-es tag. Ekkor az irreducibilitás ellenőrzéséhez a 3.8.10. Feladatot 

használhatjuk. 

6.10.9. Feladat.  Legyen f(x)=x4+bx2+cx+d∈  K[x] irreducibilis polinom, ahol K nulla karakterisztikájú test és 

c≠ 0. Tegyük föl, hogy az f polinom g harmadfokú rezolvensének u az egyetlen gyöke K-ban. Mutassuk meg, 

hogy ha (2u-b)(2u+b)2-4c2 négyzetelem K-ban, akkor f Galois-csoportja ℤ 4
+, különben pedig D4. 

Gondolkodjunk!   

6.10.10. Gyakorlat.  Legyen K⊆ℝ egy szerkesztési feladatban az alapadatok által generált test és f∈  K[x] 

negyedfokú irreducibilis polinom. Igazoljuk, hogy f gyökei akkor és csak akkor szerkeszthetők, ha f harmadfokú 

rezolvensének van gyöke K-ban. 
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11. Összefoglaló 

A K testnek az L test bővítése, ha K részteste L-nek. Ekkor beszélhetünk a K és bizonyos L-beli elemek által 

generált résztestről (6.1.5. Definíció). Speciálisan az α∈  L és a K által generált K(α) résztestet a Kegyszerű 

bővítésének nevezzük. Ha az αtranszcendensK fölött (azaz nem gyöke K-beli együtthatós, nem nulla 

polinomnak), akkor K(α) izomorf a K[x] polinomgyűrű hányadostestével (6.1.21. Gyakorlat). Ha viszont 

αalgebraiK fölött, és K fölötti minimálpolinomja (6.1.13. Tétel) n-edfokú, akkor K(α) elemei egyértelműen 

fölírhatók a0+a1α+...+an-1αn-1 alakban, ahol a0,...,an-1∈  K (6.1.16. Tétel). 

Ha K≤ L testbővítés, akkor L vektortérnek (sőt algebrának) tekinthető K fölött. Ennek dimenziója a testbővítés 

foka. Az α∈  L foka K fölött a K(α)≥ K bővítés foka, azaz α minimálpolinomjának a foka (transzcendens α esetén 

pedig végtelen). A 6.2.3. Következmény szerint egymás utáni bővítéseknél a fokok összeszorzódnak. Így elem 

foka osztója a bővítés fokának (6.2.4. Állítás), és ezért minden véges bővítés (minden eleme) algebrai. Összeg 

és szorzat foka legfeljebb a fokok szorzata lehet (6.2.10. Következmény). Ezért az L testben a K fölött algebrai 

elemek résztestet alkotnak (6.2.12. Tétel). Speciálisan az algebrai számok testet alkotnak, ami algebrailag zárt 

(6.2.13. Tétel). 

Ha az f∈  K[x] polinom gyöktényezőkre bomlik az L≥ K test fölött, akkor a K-t az f gyökeivel bővítve az 

ffelbontási testét kapjuk. Ennek fontos tulajdonsága, hogy ha egy K fölött irreducibilis polinomnak van benne 

gyöke, akkor minden gyöke benne van (6.3.4. Tétel). Ez vezet el a normális bővítés fogalmához (6.3.5. 

Definíció): minden felbontási test normális bővítés. Ha K nulla karakterisztikájú (vagy általánosabban tökéletes) 

test, akkor minden véges bővítése egyszerű (6.3.8. Tétel). 

Ha egy K testnek nem ismerjük megfelelő bővítéseit, akkor ilyeneket konstruálhatunk a következőképpen. 

Tetszőleges f∈  K[x] irreducibilis polinom esetében az L=K[x]/(f) faktorgyűrű test, amely tartalmaz egy K-val 

izomorf résztestet, és így K bővítésének tekinthető. Ebben a testben az f polinomnak már van gyöke (6.4.3. 

Tétel). Ezt a konstrukciót többször végezve felbontási testet is konstruálhatunk egy tetszőleges K[x]-beli 

polinomhoz, sőt, végtelen sok lépést végezve a K testet algebrailag zárt testbe ágyazhatjuk (6.4.6. Tétel). A 

kapott bővítések ráadásul izomorfia erejéig egyértelműek is (6.4.9. Következmény), ez a 6.4.8. 

Izomorfizmuskiterjesztési-tétel következménye. Egy normális bővítésben bármely két olyan elem átvihető 

egymásba alkalmas automorfizmussal, amelyek minimálpolinomja megegyezik (6.4.12. Következmény). Az 

ilyen elemeket egymás konjugáltjainak nevezzük (6.5.7. Definíció). 

A K≤ L véges normális bővítés közbülső testeit e bővítés „szimmetriáinak”, vagyis az olyan L→ L test-

automorfizmusoknak a segítségével írhatjuk le, amelyek K elemeit fixen hagyják. Ezek az automorfizmusok a 

bővítés Galois-csoportját alkotják. A Galois-elmélet főtétele (6.6.7. Tétel) szerint ha K tökéletes test, akkor a 

közbülső testek kölcsönösen egyértelmű, rendezésfordító megfeleltetésben állnak a Galois-csoport 

részcsoportjaival, normálosztónak normális bővítés felel meg, a részcsoportok rendje pedig a megfelelő 

bővítések fokával egyenlő. Ez lehetővé teszi a közbülső testek meghatározását. A tétel alkalmazásaként 

megmutattuk, csak a valós analízis egy elemi eredményére támaszkodva, hogy a komplex számok teste 

algebrailag zárt (6.6.10. Tétel). 

Az eddigiek alkalmazásaként megértettük a véges testek szerkezetét. Ezek additív csoportja elemi Abel-csoport, 

multiplikatív csoportja pedig ciklikus. Minden pn prímhatványhoz izomorfia erejéig egyetlen pn elemű test van, 

ez a ℤ p test fölötti xpn-x polinom felbontási teste (6.7.5. Tétel). A pn elemű test résztestei a pd elemű testek, ahol 

d∣ n, ez a bővítés mindig normális, és Galois-csoportja ciklikus (6.7.8. Tétel). Beláttuk a 6.7.13. Wedderburn-

tételt, miszerint minden véges ferdetest kommutatív. 

A Galois-elmélet egyik fő alkalmazási területe annak vizsgálata, hogy mely geometriai szerkesztések 

végezhetők el körzővel és vonalzóval. A geometriából úgy lesz algebra, hogy a szereplő pontoknak, 

egyeneseknek, köröknek fölírjuk az egyenletét, és a kapott számokkal egy testet generálunk. A szerkesztési 

feladat kiinduló adataiból így egy K0 testet kapunk. Megmutattuk, hogy az euklideszi szerkesztési lépések első- 

vagy másodfokú testbővítéseknek felelnek meg (6.8.3. Lemma). Ezért ha egy alakzat szerkeszthető, akkor az 

adatai a K0-nak egy 2-hatvány fokú bővítését kell, hogy generálják (6.8.4. Állítás). További elemek 

hozzávételével elérhető, hogy a szerkesztendő adatok benne legyenek K0 egy 2-hatvány fokú normális 

bővítésében. Ez az állítás már megfordítható (6.8.15. Tétel), és így szükséges és elégséges feltételt kaptunk a 

szerkeszthetőségre. Megtárgyaltuk a kockakettőzés, szögharmadolás, körnégyszögesítés klasszikus problémáit, 

és megmutattuk, hogy akkor és csak akkor szerkeszthető szabályos n-szög, ha a θ(n) (Euler-függvény) értéke 2-

hatvány (6.8.11. Tétel). E tétel kapcsán bevezettük a körosztási test fogalmát, és meghatároztuk a Galois-

csoportját (6.6.12. Feladat). 
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A másik fő alkalmazási terület annak vizsgálata, hogy mely komplex együtthatós polinomok gyökei kaphatók 

meg a négy alapművelet és a gyökvonás ismételt alkalmazásával. Ehhez először a gyökkifejezés pontos fogalmát 

tisztáztuk, majd megvizsgáltuk az xp-α alakú polinomok felbontási testének és a prímfokú normális bővítéseknek 

a kapcsolatát (6.9.1. Lemma, 6.9.2. Következmény, 6.9.9. Lemma). Beláttuk, hogy egy polinom gyökei 

pontosan akkor gyökkifejezések, ha a polinom Galois-csoportja feloldható (6.9.4. és 6.9.11. Tétel). Közben a 

komplex egységgyökökről is meg kellett mutatnunk, hogy gyökkifejezések. Speciálisan az x5-4x+2=0 egyenlet 

nem oldható meg gyökvonások segítségével. Mivel az általános n-edfokú egyenlet Galois-csoportja az Sn 

szimmetrikus csoport (6.9.6. Tétel), ezért n≥5 esetén erre az egyenletre nincsen megoldóképlet. A téma 

zárásaként áttekintettük a harmad- és negyedfokú egyenletek lehetséges Galois-csoportjait és a casus 

irreducibilis jelenségét (6.10.2. Tétel). 
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7. fejezet - Modulusok 

Követném egy pólus ívét 

Simuló-sík formájában, 

Szimmetrikus tenzor ízét 

Éreznénk bit alakjában, 

Megszámlálnám tagjaidat 

– Vajha volnék rá alkalmas! – 

És mátrixszá rendeznélek, 

Gyönyörű végtelen halmaz! 
— Stanisław Lem: Kiberiáda (Murányi Beatrix fordítása) 

A modulusok segítségével felderíthetjük a gyűrűk szerkezetét. Erre a 9. szakaszban látunk példát, ahol a 

nemkommutatív gyűrűk elméletének első lépéseiről mesélünk. Szó lesz a Jacobson-radikálról, a Wedderburn–

Artin-tételről, féligegyszerű modulusokról, a véges csoportok reprezentációelméletének kiindulópontjáról, de 

csak vázlatos bizonyításokkal. 

Híres geometriai és topológiai tételek bizonyítására is alkalmazzák a modulusokat, a homológiaelmélet 

keretében. Bevezetjük modulusok homomorfizmus-csoportjait (7. szakasz) és a fizikában fontos tenzorszorzat 

fogalmát (8. szakasz). Az elmélet további részeinek bemutatása (egzakt sorozatok, modulusbővítések, projektív 

és injektív modulusok) meghaladná e könyv kereteit, ezekről az Olvasó a [20] könyv 9. fejezetében találhat 

információt. 

Az alapvető fogalmakkal való megismerkedés után komoly teret szentelünk viszont a 7.4.1. Tétel részletes 

bizonyításának. Ez a főideálgyűrű fölötti végesen generált modulusok alaptétele, amely a véges Abel-csoportok 

alaptételét általánosítja. Alkalmazásaként belátjuk a mátrixok Jordan-féle normálalakjáról szóló 7.6.5. Tételt, 

amely alapvető szerepet játszik a lineáris algebrában. 

1. Részmodulusok, homomorfizmusok 

Amikor a modulusokkal először találkozunk, úgy érdemes gondolni rájuk, mint a vektorterekre, ahol a skalárok 

nem testet, hanem csak gyűrűt alkotnak. 

7.1.1. Definíció.   Azt mondjuk, hogy M bal oldali modulus az R gyűrű fölött, ha M Abel-csoport a + (és -) 

műveletekre, és minden r∈  R és m∈  M esetén értelmezve van az rm∈  M szorzat, a vektortereknél megszokott 

azonosságokkal. Vagyis tetszőleges r,s∈  R, m,n∈  M esetén 

1. r(m+n)=rm+rn; 
2. (r+s)m=rm+sm; 
3. (rs)m=r(sm). 

Ha föl akarjuk tüntetni az R gyűrűt is, akkor M helyett R M-et írunk. Ha R egységelemes, és m∈  M esetén 

4. 1m=m 

is teljesül, akkor M-et unitér modulusnak nevezzük. 

Ebben a könyvben minden modulusról föltesszük, hogy unitér (hacsak nem állítjuk az ellenkezőjét). Ennek az 

elnevezésnek nincs köze a lineáris algebrából ismert unitér transzformáció fogalmához. 

A fenti axiómákból 0m=0=r0 és (-r)m=-(rm)=r(-m) következik tetszőleges r∈  R és m∈  M esetén (vö. 2.2.22. 

Feladat). A vektorterek tehát pontosan a test fölötti modulusok. Másik fontos példa modulusra a következő. 
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7.1.2. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy tetszőleges A Abel-csoport modulussá válik az egész számok ℤ  gyűrűje 

fölött, ha n∈  ℤ  esetén az ng szorzatot a g∈  A elem szokásos egész számszorosaként értelmezzük (2.2.19. 

Definíció). 

A harmadik főpéldánk modulusra egy lineáris transzformáció hatását írja le egy vektortéren. Ez a modulus 

szokatlanabb az első két példánál, és ezért azt javasoljuk, hogy az Olvasó elsősorban vektortereket és Abel-

csoportot képzeljen maga elé, amikor a bizonyításokat tanulmányozza. Az alábbi modulussal több gyakorlat 

megoldása során ismerkedünk majd meg közelebbről. A 7.1.9. Gyakorlatban további példákat láthatunk 

modulusra. 

7.1.3. Definíció.  Legyen V vektortér egy T test fölött, és A egy lineáris transzformáció V-n. Definiáljuk az 

M=M(A,V) modulust a T[x] polinomgyűrű fölött úgy, hogy alaphalmaza V, összeadása V összeadása legyen, és 

f∈  T[x], v∈  V esetén . Ugyanígy beszélünk M(A,V)-ről akkor is, ha A∈  Tn× n egy n× n-es 

mátrix és V=Tn, ekkor is . 

Amikor egy új struktúrával ismerkedünk meg, akkor elsőnek mindig érdemes felderíteni, mit mondhatunk a 

részstruktúrákról és a generálásról, a homomorfizmusokról és magjaikról, a direkt szorzatokról, végül hogy 

vannak-e, és hogyan írhatók le a szabadok a struktúráink között. Ezt a programot követjük most is. Látszólag a 

lineáris algebra elemi részeit ismételjük át, de azért új jelenségekkel is szembesülünk. 

Megjegyzés 

Első lépésként egy fokkal precízebbé kell tenni a modulus definícióját. Az eddigi algebrai 

struktúrákban (csoportokban, gyűrűkben) csak egy alaphalmaz volt, most azonban kettő van: R és M. 

Ha tehát részmodulusról akarunk beszélni, akkor melyiknek vegyük egy részhalmazát? Esetleg 

mindkettőnek? Az a megközelítés bizonyult szerencsésnek, amikor csak M-nek vesszük egy részét, az 

R változatlan marad. Ennek oka talán az, hogy általában egy adott R gyűrű szerkezetének a megértése a 

cél, és ezt a fölötte vett összes modulus együttes vizsgálatával érhetjük el. A lineáris algebrában, 

amikor altérről beszéltünk, szintén változatlanul hagytuk a skalárok testét. 

Technikailag ezt a következőképpen valósíthatjuk meg. Az rm szorzatot tekinthetnénk kétváltozós 

műveletnek is. Jobb azonban, ha minden r∈  R esetén az r-rel való szorzást az M halmazon értelmezett 

egyváltozós műveletnek tekintjük, amely m-hez rm-et rendel. Ebben az esetben a megszokott fogalmak 

(rész, homomorfizmus, direkt szorzat) tökéletesen működnek majd: például ha részmodulust tekintünk, 

akkor az R gyűrű nem változhat meg, hiszen a résznek ugyanazokra a műveletekre kell modulusnak 

lennie, mint az egésznek. E szemlélet általános hátterét a 2. szakaszban találhatja meg az Olvasó. 

7.1.4. Definíció.   Ha M egy bal oldali R-modulus, akkor az N⊆ M halmazt részmodulusnak nevezzük, ha maga 

is R-modulus az M műveleteire nézve. Jelölés: N≤ M. A {0} és az M az M modulus triviális részmodulusai. Az 

Nvalódi részmodulus, ha N≠ M. 

Mivel a modulus-axiómák is azonosságok, a 2.2.26. Feladat megoldásához hasonlóan láthatjuk, hogy ha M egy 

R-modulus, akkor az N⊆ M akkor és csak akkor részmodulus, ha részcsoport, és zárt az R elemeivel való 

szorzásra, azaz r∈  R és n∈  N esetén rn∈  N. 

A részmodulusokhoz kapcsolódik a generált részmodulus fogalma. Az eddig látott generálás-fogalmakhoz 

hasonlóan ha X⊆ M, akkor az X által generált részmodulus az a legszűkebb részmodulusa M-nek, amely X-et 

tartalmazza, jele ⟨ X⟩ R, vagy csak egyszerűen ⟨ X⟩ . Ha az X által generált részmodulus az egész M, akkor X-et 

generátorrendszernek nevezzük. A generált részmodulus mindig létezik, mert az egyetlen ilyen részmodulus az 

X-et tartalmazó részmodulusok metszete (a csoportelméleti 4.6.7. Állítás analógiájára). Elemeit a lineáris 

algebrában megszokott lineáris kombinációk segítségével kaphatjuk meg. 

7.1.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az X által generált részmodulus az összes 

 

lineáris kombinációkból áll, ahol ri∈  R, xi∈  X, és k≥ 0 egész. 

Speciálisan ha m∈  M, akkor az m által generált részmodulus az rm alakú elemekből áll, ahol r befutja R-et. A 

csoportelméleti komplexusszorzás mintájára ezt a halmazt néha Rm-nek is írjuk. Általában legyen 
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ahol r∈  R, X⊆ M, m∈  M és Y⊆ R. 

Amikor modulusok között homomorfizmust, azaz művelettartó leképezést akarunk értelmezni, akkor ehhez 

ismét az szükséges, hogy a két modulusnak „ugyanazok” legyenek a műveletei, tehát ugyanazon gyűrű fölötti 

modulusok legyenek (miként lineáris leképezést is csak ugyanazon test fölötti vektorterek között értelmezünk). 

7.1.6. Definíció.  Ha M, N bal oldali R-modulusok, akkor egy θ: M→ N leképezés modulushomomorfizmus 

(vagy R-homomorfizmus), ha művelettartó, azaz tetszőleges r∈  R és m1,m2,m∈  M esetén 

1. θ(m1+m2)=θ(m1)+θ(m2) (összegtartás); 
2. θ(rm)=rθ(m) (az r-rel szorzás tartása). 

Az M-ből N-be menő R-homomorfizmusok halmazát HomR(M,N) jelöli. 

Érdemes külön is meggondolni, hogy a (2) tulajdonság mit fejez ki: mindegy, hogy először a műveletet (az r-rel 

szorzást) alkalmazzuk, és utána a homomorfizmust (a θ-t), vagy pedig fordítva. 

A csoportokhoz hasonlóan értelmezzük a θ homomorfizmus képét és magját: 

 

A kép tetszőleges részmodulus lehet. Amikor csoportokat vizsgáltunk, akkor a mag speciális részcsoport volt, 

így kaptuk a normálosztó fogalmát. A gyűrűk esetében az ideálokat kaptuk. Most egyszerűbb a helyzet: a 

homomorfizmusok magjai pontosan a részmodulusok. A bizonyításhoz a faktormodulus fogalmát kell 

bevezetnünk. 

7.1.7. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy tetszőleges modulushomomorfizmus magja részmodulus. Megfordítva, ha N 

részmodulusa M-nek, akkor definiáljuk az M/N faktormodulust úgy, hogy az M/N faktorcsoport elemein az R 

elemeivel való szorzást az 

 

képlettel (azaz reprezentánsokkal) értelmezzük. Mutassuk meg, hogy ez a szorzás jóldefiniált, és M/N bal oldali 

R-modulus lesz. Igazoljuk, hogy az 

 

leképezés R-homomorfizmus, melynek magja N (ezt most is természetes homomorfizmusnak nevezzük). 

7.1.8. Gyakorlat.    Fogalmazzuk meg, és lássuk be a homomorfizmustételt, és a két izomorfizmustételt 

modulusokra. Adjuk meg a kapcsolatot a faktormodulus részmodulusai, és az eredeti modulusnak a magot 

tartalmazó részmodulusai között. 

Egy csoportot, gyűrűt akkor neveztünk egyszerűnek, ha csak triviális homomorfizmusai voltak. Mivel a 

homomorfizmusok magjai a részmodulusok, egyszerű modulusnak az olyan modulusokat hívjuk, amelyeknek 

pontosan két részmodulusa van: a triviális részmodulusok ({0}, és az egész modulus). Az egyszerű modulusokat 

sokszor irreducibilis modulusoknak, és néha minimális modulusoknak is nevezik. 

Gondolkodjunk!   

7.1.9. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az alábbi struktúrák mind unitér modulusok, kivéve az elsőt, amely 

modulus ugyan, de nem unitér. 

1. Egy tetszőleges Abel-csoport egy tetszőleges gyűrű fölött, ahol a modulusszorzást azonosan nullának 

értelmezzük. 
2. Tn a Tn× n mátrixgyűrű fölött a mátrix-vektor szorzásra (T test). 
3. Az M(A,V) modulus (lásd 7.1.3. Definíció). 
4. Egy olyan A Abel-csoport ℤ m fölött, amelynek exponense m-nek osztója. Az na jelentése a szokásos 

csoportbeli többszörös. 
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5. Ha S részgyűrűje az R gyűrűnek, akkor R az S fölött, ahol az összeadás az R-beli összeadás, továbbá ha s∈  S 

és r∈  R, akkor az sr modulus-szorzat ugyanaz, mint az sr szorzat az R gyűrűben. 
6. Ha J balideálja R-nek, akkor J az R fölött, ahol az összeadás a J-beli összeadás, továbbá ha r∈  R és a∈  J, 

akkor az ra modulus-szorzat ugyanaz, mint az ra szorzat az R gyűrűben. Ezt a modulust R J-vel szokás 

jelölni. 

7.1.10. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az előző 7.1.9. Gyakorlat (2) pontjában szereplő modulus egyszerű. 

7.1.11. Gyakorlat.  Legyen V vektortér, A∈Hom(V) és M=M(A,V). 

1. Ha t eleme a T alaptestnek és v∈  M, akkor a tv szorzatot úgy is érthetjük, hogy a t skalárral szorozzuk a v 

vektort, de úgy is, hogy a t konstans polinommal szorozzuk a v moduluselemet. Mutassuk meg, hogy 

mindkét esetben ugyanazt az eredményt kapjuk. 
2. Igazoljuk, hogy az M(A,V) modulus részmodulusai éppen a V vektortér A-invariáns alterei (vagyis azok a W 

alterek, amelyekre w∈  W esetén A(w)∈  W). 

7.1.12. Gyakorlat.  Tegyük ℝ additív csoportját modulussá ℝ[x] fölött kétféleképpen. Az első modulus 

szorzása fr=f(1)r, a másodiké fr=f(2)r. Izomorfak-e a kapott modulusok? 

7.1.13. Gyakorlat.  Legyenek Mi (i∈  I) az M modulus részmodulusai. Mutassuk meg, hogy az ezek által 

generált részmodulus ugyanaz, mint az általuk generált részcsoport (vagyis a komplexusösszegük: az elemeikből 

képzett véges összegek halmaza). 

7.1.14. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy N≤ M és K bal oldali R-modulusok, továbbá θ0: M→ K egy R-

homomorfizmus. Definiáljuk a θ: M/N→ K megfeleltetést a θ(m+N)=θ0(m) képlettel, ahol m∈  M. Mutassuk 

meg, hogy N⊆ Ker(θ0) esetén θ jóldefiniált és modulushomomorfizmus. 

2. Direkt összeg és függetlenség 

Modulusok direkt szorzatát az alaphalmazok Descartes-szorzataként értelmezzük (lásd az 1. szakaszban), ahol a 

műveleteket komponensenként végezzük. Vagyis ha Mi modulusok R fölött (ahol i egy I indexhalmazt fut 

végig), akkor a 

 

Abel-csoport R-modulussá válik, ha az r∈  R-rel szorzást az 

 

képlettel definiáljuk (minden komponenst r-rel szorzunk). 

7.2.1. Definíció.  Az R gyűrű fölötti Mi modulusok direkt összege (más néven diszkrét direkt szorzata) a direkt 

szorzatuk azon elemeiből áll, amelyek komponensei véges sok kivétellel nullával (pontosabban a megfelelő Mi 

modulus nullelemével) egyenlőek. A direkt összegre a 

 

jelölést alkalmazzuk. 

Véges sok tényező esetén a direkt összeg és a direkt szorzat ugyanaz. A direkt összeg fogalmát Abel-csoportok 

és modulusok esetén jobban megérthetjük, ha a kategóriákról szóló 8. szakaszt elolvassuk (lásd a 8.8.7. Feladat 

utáni megjegyzéseket). 

Csoportok esetében a véges sok tényezős direkt szorzatot belsőleg (normálosztók segítségével) is jellemeztük 

(4.9.12. Tétel, 4.9.14. Gyakorlat). A modulusokra vonatkozó analóg állítást gyakorlat formájában fogalmazzuk 

meg. Ebben végtelen sok tényezőt is megengedünk, a jellemzés azonban a direkt összegről, és nem a direkt 

szorzatról szól. 
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7.2.2. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy az M modulus az Mi modulusok direkt összege. Jelölje Mi
* az M azon 

elemeinek halmazát, amelyeknek az i-edik esetleges kivételével minden komponense nulla. Igazoljuk, hogy 

ekkor 

1. az Mi
* halmazok részmodulusok, amelyek generálják M-et (vagyis az összegük M, lásd 7.1.13. Gyakorlat); 

2. Bármelyik Mi
* részmodulusnak a többi Mj

* részmodulusok generátumával vett metszete nulla. 

Megfordítva, mutassuk meg, hogy ha Mi
* részmodulusai az M modulusnak, melyek rendelkeznek ezzel a két 

tulajdonsággal, akkor M izomorf az Mi
* modulusok direkt összegével. 

Ha az iménti gyakorlatban fölsorolt feltételek teljesülnek, akkor azt úgy is fogalmazhatjuk, hogy M az 

Mi
*részmodulusainak a direkt összege. Egy M modulus egy N részmodulusát akkor nevezzük direkt 

összeadandónak, ha van olyan K≤ M részmodulus, hogy M=N⊕ K. 

Megjegyzés 

Egy modulus Mi részmodulusainak a direkt összege tehát formálisan mást jelent, mint e modulusoknak 

a 7.2.1. Definícióban megadott direkt összege. A kettő egymással izomorf, de az alaphalmazuk más, 

hiszen modulusok direkt összege sorozatokból áll. Például ha M=ℤ 6, M1={0,3} és M2={0,2,4}, akkor 

M=M1⊕ M2 az M1 és M2részmodulusainak a direkt összege, e két részmodulus (direkt) összegének 

elemei tehát a 0,1,...,5 számok. Az M1 és M2 modulusok direkt összege viszont ugyanaz, mint a direkt 

szorzatuk, amelynek elemei olyasfajta rendezett párok, mint például (3,2). A kétféle direkt összeg 

azonban egymással (és ℤ 6
+-szal) izomorf. Ez a terminológia eléggé szerencsétlen, de néha 

alkalmazzák. Más könyvekben részmodulusok direkt összege helyett belső direkt összegről, modulusok 

direkt összege esetében pedig külső direkt összegről beszélnek. Zavart mindez nem fog kelteni, hiszen 

a kérdéses modulusok izomorfak, nem számít, hogy mi az alaphalmazuk. 

A következő gyakorlat állítása szerint a direkt összeg szoros kapcsolatban áll a lineáris algebrából ismert lineáris 

függetlenség fogalmával. 

7.2.3. Gyakorlat.  Legyenek Mi olyan részmodulusai az M modulusnak, amelyek együtt generálják M-et. 

Igazoljuk, hogy az alábbi állítások ekvivalensek. 

1. Az M az Mi részmodulusainak a direkt összege. 
2. Ha m1, m2,..., mk csupa különböző (indexű) Mi részmodulusnak az elemei, és m1+...+mk=0, akkor 

m1=...=mk=0. 
3. Ha m1, m2,..., mk csupa különböző (indexű) Mi részmodulusnak az elemei, és r1m1+...+rkmk=0 valamilyen 

r1,...,rk gyűrűelemekre, akkor r1m1=...=rkmk=0. 

Megjegyzés 

Ez a gyakorlat lehetővé teszi, hogy a függetlenség fogalmát részmodulusokra általánosítsuk (lásd a 

7.9.19. Feladat előtti definíciót). Még általánosabban, a moduláris hálók nyelvén is vizsgálhatjuk a 

függetlenséget (8.6.34. Feladat). Ebben a szakaszban csak közvetlenebb általánosításra, elemek 

függetlenségére lesz szükségünk. 

7.2.4. Definíció.  Azt mondjuk, hogy az M modulusban Xgyengén független rendszer, ha X-beli elemek egy 

(véges) lineáris kombinációja csak úgy lehet nulla, ha a kombináció valamennyi tagja nulla. Az Xfüggetlen, ha 

X-beli elemek egy (véges) lineáris kombinációja csak úgy lehet nulla, ha a kombináció valamennyi együtthatója 

nulla. Egy modulus (gyenge) bázisainak a (gyengén) független generátorrendszereit nevezzük. 

Vagyis ha mi az X elemei, és r1m1+...+rkmk=0, akkor ebből gyengén független X esetében az következik, hogy 

mindegyik rimi=0, független X esetében pedig az, hogy mindegyik ri=0. Egy gyengén független rendszerbe a 

nullát akárhányszor betehetjük, gyengén független marad, míg független rendszerben a nulla egyáltalán nem 

szerepelhet. Ha vektortérről van szó, akkor a két fogalom csak a nullák esetleges jelenléte miatt tér el. 

7.2.5. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R test, és M egy R-modulus (azaz vektortér R fölött), akkor egy 

rendszer akkor és csak akkor gyengén független, ha a nullával egyenlő elemeit elhagyva független lesz. Mi a 

helyzet, ha R csak ferdetest? 

Ha kilépünk a vektorterek közül, akkor más különbség is lehet a két függetlenségi fogalom között. 
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7.2.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a ℤ 6
+ csoportban mint ℤ -modulusban, az {1} halmaz is, és a {3, 4} 

halmaz is egy-egy gyenge bázis. Van-e ennek a modulusnak bázisa? 

7.2.7. Gyakorlat.  Betehető-e a 6 elem a ℤ 12
+ egy gyenge bázisába? 

7.2.8. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy M modulusban az mi (i∈  I) akkor és csak akkor gyenge bázis, ha 

 

Megjegyzés 

Lineáris algebrában, a modulusok elméletében sokszor generátorrendszerről, független rendszerről 

beszélünk, ezért tisztáznunk kell, milyen értelemben használjuk itt a „rendszer” szót. Egy halmaz 

elemeinek nincsen sorrendje, és minden elem csak egyszer szerepelhet. Egy sorozatban számít a 

sorrend, és ugyanaz az elem többször is szerepelhet. A „rendszer” a kettő között van: az elemek 

sorrendje nem számít, de ugyanaz az elem többször is szerepelhet. A rendszerek természetes módon 

adódnak: ha például egy mátrix rangját vizsgáljuk, akkor az oszlopaiból (vagy a soraiból) álló 

vektorrendszert érdemes tekinteni, és semmi sem zárja ki, hogy a mátrix két oszlopa egyenlő legyen. 

Hasonlóképpen az az állítás, hogy „generátorrendszer képe szürjektív lineáris leképezésnél 

generátorrendszer lesz” igaz, de az eredeti generátorrendszer elemeinek képei között egybeesések is 

előfordulhatnak. 

Megjegyezzük, hogy egy bázisban sokszor számít a báziselemek sorrendje, például amikor egy lineáris 

leképezés mátrixát írjuk föl valamilyen bázispárban. Ezért picit pontatlan a bázist független 

generátorrendszernek nevezni. A szövegkörnyezetből (remélhetőleg) mindig világos lesz, hogy számít-

e az elemek sorrendje, vagy sem. 

A rendszer fogalmát tehát nem kerülhetjük meg, de óvatosan kell vele bánni. Mit értünk például egy 

rendszer elemeinek egy lineáris kombinációján? Nyilván egy r1m1+...+rkmk kifejezést, ahol m1,..., mk 

elemei a rendszernek. Ha ezek például egy mátrix oszlopvektorai, akkor előfordulhat, hogy m3=m5. Azt 

azonban már nem tekintjük lineáris kombinációnak, hogy rm1+sm1 (ha az ilyet megengednénk, akkor 

minden rendszer lineárisan összefüggő lenne). Ugyanazt az elemet többször a kombinációban tehát 

csak akkor használhatjuk föl, ha a rendszerben is többször szerepel. Kicsit pontosabban fogalmazva 

egy lineáris kombinációban szereplő vektorok a rendszer különböző indexű elemei kell, hogy legyenek. 

Hasonló óvatossággal kell megfogalmazni a lineáris algebra kicserélési tételét is (lásd 7.2.19. 

Gyakorlat). Szerencsére a rendszerek egyenlő elemeitől általában meg lehet szabadulni. Például a 

generált részmodulus nem változik meg, ha a generátorok közül néhányat kevesebbszer (vagy 

többször) írunk le, ha meg egy vektorrendszerben van két egyenlő elem, akkor az lineárisan összefüggő 

lesz. 

Egy egyelemű rendszer mindig gyengén független. Ugyanakkor vegyünk egy A Abel-csoportot, mint ℤ -

modulust (lásd 7.1.2. Gyakorlat), mondjuk a ℤ 3
+ csoportot. Ebben 3⋅  1=0, tehát az 1 elem önmagában sem 

független, de nem is nulla! Általában, ha A egy Abel-csoport, és g∈  A, akkor ahhoz, hogy {g} független legyen, 

az kell, hogy ng=0-ból n=0 következzen. Másképp fogalmazva: a g elem rendje végtelen kell, hogy legyen. Ez 

viszont akkor és csak akkor igaz, ha a ⟨ g⟩  részcsoport izomorf ℤ +-szal, vagyis az alapgyűrűvel, mint Abel-

csoporttal. Ezeket az állításokat szeretnénk modulusokra is kimondani. 

7.2.9. Definíció.  Legyen M bal oldali R-modulus, és m∈  M. Azt mondjuk, hogy az m rendje nulla, ha minden 

r∈  R esetén rm=0-ból r=0 következik. 

Megjegyzés 

Miért hívjuk az ilyen m elemet végtelen helyett nulla rendűnek? Ezt részben már megindokoltuk az 

5.8.2. Definíció utáni megjegyzésben: pontosan a nulla többszörösei azok, amik az m-et nullába 

szorozzák, és így egységesen kezelhetjük a véges és végtelen rend fogalmát (ezt meg is tesszük majd a 

7.3.1. Definícióban). Van azonban még egy indok, ami miatt a „végtelen” jelző általában nem lenne 

megfelelő. 

Ha egy Abel-csoportban g végtelen rendű elem, akkor sokkal többet tudunk annál, mint hogy g-nek 

végtelen sok különböző többszöröse van: azt is tudjuk, hogy ezek páronként különbözők! Vagyis hogy 
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az n↦ ng megfeleltetés injektív. Másképp: g-nek annyi többese van, ahány egész szám. Mindez 

modulusokra is elmondható. Nyilván rm=sm pontosan akkor teljesül, ha (r-s)m=0. Ha tehát m rendje 

nulla, akkor a θ: r↦ rm leképezés bijekció lesz az R gyűrű, és az m többszöröseinek a halmaza (vagyis 

az ⟨ m⟩  részmodulus) között. Végtelen rendről tehát már csak azért sem lenne érdemes beszélni, mert 

nem tudhatjuk, hogy R-nek végtelen sok eleme van-e. 

7.2.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy rendszer akkor és csak akkor független, ha gyengén független, és 

mindegyik elemének nulla a rendje. 

Az n↦ ng leképezés csoportok esetén nyilván összegtartó. Érdemes észrevenni, hogy ennek általánosítása, 

vagyis az R-et M-be képző θ: r↦ rm is az. Megmutatjuk, hogy ez a leképezés R-homomorfizmus is lesz. Ehhez 

azonban R-ről mint bal oldali R-modulusról, és nem mint gyűrűről kell tudnunk beszélni. Lineáris algebrában 

(és a Galois-elméletben) az alaptestet gyakran képzeltük egydimenziós vektortérnek önmaga fölött (vö. 5.10.4. 

Gyakorlat). Ennek általánosításaként az R-et önmaga fölötti modulusnak képzeljük, amelynek összeadása az R 

gyűrű összeadása, és R egy elemével (skalárnak képzelve) R egy elemét (mint moduluselemet) úgy kell 

megszorozni, hogy az R gyűrűben összeszorozzuk őket. Az így kapott modulust R R jelöli. 

7.2.11. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az R R részmodulusai az R balideáljai. 

7.2.12. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha M bal oldali R-modulus, és m∈  M, akkor a θ: r↦ rm leképezés R-

homomorfizmus R R és M között. 

Ha tehát {m} független, akkor a θ leképezés R-izomorfizmus lesz R R és ⟨ m⟩  között. Ezt az állítást 

kiterjeszthetjük többelemű rendszerekre is, ilyenkor az R R modulus egy diszkrét direkt hatványát kapjuk. Ezt 

tehát egy struktúratételnek is fölfoghatjuk, ami az olyan modulusokat írja le, melyeknek van bázisa. 

7.2.13. Lemma.  Legyen M egy bal oldali R-modulus. Ekkor M-nek pontosan akkor van bázisa, ha izomorf az R 

R modulus néhány példányban vett direkt összegével. 

Bizonyítás. Ha mi (i∈  I) bázis M-ben, akkor a 7.2.8 gyakorlat szerint M az ⟨ mi⟩  részmodulusainak direkt 

összege. A függetlenség miatt mindegyik ⟨ mi⟩  izomorf R R-rel. 

A megfordításhoz azt kell belátni, hogy az R Rk modulusnak van bázisa. Ez a modulus ismerős lineáris 

algebrából, csak ott k magas oszlopvektornak írtuk az elemeit. A szokásos bázis analógiájára tekintsük az 

 

elemeket, ahol az 1-es az i-edik komponensben van. Könnyű kiszámolni, hogy ezek tényleg bázist alkotnak, 

amit most is a szokásos bázisnak nevezünk. A gondolatmenet akkor is igaz marad, ha R Rk-nak végtelen sok 

példányban vett direkt összegét tekintjük. □ 

7.2.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az e1,...,ek elemek bázist alkotnak R Rk-ban. Általánosítsuk ezt az állítást 

végtelen sok tagú direkt összegre is. 

A lineáris leképezések előírhatósági tétele azt mondta ki, hogy ha egy M vektortér egy bázisának elemeit 

bárhogyan leképezzük egy N vektortérbe, akkor ez egyértelműen kiterjeszthető egy M-ből N-be menő 

homomorfizmussá. Ez a tulajdonsága a fenti e1,...,ek bázisnak is megvan. Hiszen ha N tetszőleges modulus, és 

θ(ei)=ni∈  N elő van írva, akkor 

 

lehet csak, és könnyű ellenőrizni, hogy az (r1,...,rk)↦ r1n1+...+rknk leképezés tényleg modulushomomorfizmus. 

A most vizsgált tulajdonság a csoportelméletben a szabad csoportok vizsgálatakor jött elő. Egy X 

generátorrendszer akkor szabad, ha nincs „fölösleges” összefüggés az elemei között (csak azok, amelyeknek a 

csoportaxiómák miatt muszáj teljesülniük). Ezt az intuitív fogalmat úgy tettük precízzé, hogy a következő 

tulajdonságot követeltük meg: ha X elemeit bárhogyan leképezzük egy másik csoportba, akkor ez a leképezés 

legyen kiterjeszthető egy csoporthomomorfizmussá (4.10.1 Definíció). Hasonlóképpen definiálhatjuk a szabad 

generátorrendszert bármely más struktúrára is (8.3.24. Definíció). A fenti állítás tehát azt fejezi ki, hogy az 
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e1,...,ek szabad generátorrendszere az R Rk modulusnak. Sőt az R R végtelen sok példányának direkt összege is 

szabad. 

Megjegyzés 

Mindez összevág a szabadságról alkotott intuitív fogalmunkkal is. Modulusok esetében csakis 

r1x1+...+rnxn típusú kifejezéseket írhatunk föl (hiszen bárhogy is végzünk műveleteket, az eredmény 

ilyen alakra hozható, lásd 8.3.6. Gyakorlat). Egy „fölösleges” összefüggés tehát 

r1x1+...+rnxn=s1x1+...+snxn alakú lesz, ahol nem mindegyik ri egyenlő a megfelelő si-vel. Vagyis a 

szabad generátorrendszer várhatóan a bázissal lesz azonos. 

7.2.15. Tétel.   Az M modulus egy generátorrendszere pontosan akkor szabad generátorrendszer, ha bázis. Az X 

halmaz által generált szabad modulus izomorf az R R modulusnak |X| példányban vett direkt összegével. 

Bizonyítás. Az egyszerűbb jelölés kedvéért az állítást csak véges generátorrendszerre látjuk be, az általánosítást 

az Olvasóra bízzuk. Tegyük föl tehát, hogy b1,..., bk bázis. Ekkor 

 

és az r↦ rbi leképezés izomorfizmus R R és ⟨ bi⟩  között (7.2.13. Lemma). Ezért az (r1,...,rk)↦ r1b1+...+rkbk 

izomorfizmus az R Rk és M között, ahol a szokásos bázis ei elemének bi felel meg. Mivel e1,...,ek szabad 

generátorrendszer, b1,...,bk is az. 

Megfordítva, ha x1,...,xk szabad generátorrendszer, akkor az xi↦ ei megfeleltetés kiterjeszthető egy θ: M→ R Rk 

homomorfizmussá. Ennél 

 

Ha tehát r1x1+...+rkxk=0, akkor (r1,...,rk)=0, vagyis minden komponense nulla. Így x1,...,xk független. □ 

Gondolkodjunk!   

7.2.16. Gyakorlat.  Gyenge bázis-e a ℤ 2
+×ℤ 4

+ csoportban {(1,2), (1,1)}? 

7.2.17. Gyakorlat.  Bázist alkot-e a ℤ +×ℤ + csoportban {(1,0), (1,1)}? Adjunk meg ebben a csoportban végtelen 

sok különböző bázist. 

7.2.18. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha az M modulus az Mi részmodulusainak direkt összege, és 

mindegyik Mi részmodulusban veszünk egy (gyenge)  bázist, akkor ezek a bázisok a nullelemtől eltekintve 

páronként diszjunktak, és uniójuk (gyenge) bázisa lesz az M modulusnak. Megfordítva, mutassuk meg, hogy ha 

 gyenge bázisa egy M modulusnak, amely a  páronként diszjunkt halmazok uniója, akkor a  által 

generált Mi modulusok direkt összege M. 

7.2.19. Gyakorlat.  A lineáris algebra kicserélési tétele azt mondja ki, hogy ha F független rendszer egy V 

vektortérben, és F függ egy G rendszertől, akkor F minden f eleméhez van olyan g∈  G, hogy F-ből f-et 

elhagyva és g-t hozzávéve újra független rendszert kapunk (lásd [2], 4.5.5. Lemma). Magyarázzuk el, miért 

szükséges a megfogalmazásban rendszereket használni. Ha rendszer helyett halmazt mondanánk, milyen 

kiegészítő feltételre lenne szükség? 

7.2.20. Feladat.  Mutassuk meg, hogy egy ferdetest fölötti végesen generált modulusnak mindig van bázisa, és a 

bázis elemszáma egyértelműen meghatározott. 

7.2.21. Feladat.  Legyen V a sík, mint ℝ fölötti vektortér, A az y=x egyenesre való tükrözés, és M=M(A,V) 

(azaz a sík, mint ℝ[x]-modulus, lásd 7.1.3. Definíció). Bontsuk föl ezt a modulust két nemtriviális 

részmodulusának direkt összegére. Választhatunk-e a tükrözés helyett egy olyan lineáris transzformációt a 

síkon, amely esetében ilyen felbontás nem lehetséges? 

3. Elem rendje modulusban 

Ha G egy csoport, és g∈  G, akkor a g elem jó kitevőinek hívtuk azokat az n egészeket, melyekre gn=1. 

Megmutattuk, hogy n akkor és csak akkor jó kitevő, ha g rendjének többszöröse, és ez az állítás akkor is igaz 
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marad, ha g rendje nulla (amit a csoportok esetében végtelennek mondtunk): ilyenkor csak a nulla lesz jó kitevő. 

Ha mindezt egy modulus tetszőleges elemére akarjuk általánosítani, akkor most a „jó együtthatók” halmazát 

érdemes tekinteni. 

7.3.1. Definíció.  Legyen M bal oldali R-modulus, és m∈  M. Ekkor az 

 

halmazt az m elem rendjének nevezzük. Ha R kommutatív, egységelemes gyűrű, és létezik olyan o∈  O(m) elem, 

hogy O(m) pontosan az o többszöröseiből áll: O(m)={ro : r∈  R} (vagyis ha O(m) az (o) főideál) akkor az o 

elemet is az m rendjének nevezzük, és o(m)-mel jelöljük. 

Az O(m) halmaz nyilván balideálja R-nek. Tegyük föl, hogy az R (szokásos gyűrű, és) főideálgyűrű (5.5.2. 

Definíció). Ekkor o(m) mindig létezik, és fennáll az egységgyököknél, csoportoknál tanult, jól ismert 

összefüggés is: 

 

Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az o(m) elemrend (miként például két elem legnagyobb közös osztója is) 

csak asszociáltság erejéig van meghatározva. 

7.3.2. Gyakorlat.  Legyen θ:M1→ M2 modulus-izomorfizmus. Mutassuk meg, hogy m∈  M1 esetén m és θ(m) 

rendje ugyanaz. 

Főideálgyűrűben érvényes marad a hatvány rendjének képlete (4.3.10. Gyakorlat, (4) állítás), és a bizonyítás is 

ugyanaz, mint régen, hiszen főideálgyűrűben érvényes a számelmélet alaptétele (5.5.9. Következmény). 

7.3.3. Gyakorlat.  Ha R főideálgyűrű, M egy R-modulus, r∈  R és m∈  M, akkor igazoljuk, hogy 

 

Itt (o(m), r) legnagyobb közös osztót, a ∼ pedig asszociáltságot jelöl. 

Érdemes az elemrend fogalmát általánosítani a következőképpen. 

7.3.4. Definíció.  Ha M egy R-modulus és X⊆ M, akkor az Xannullátora a következő: 

 

(azon r gyűrűelemek halmaza, amelyek X minden elemét nullába szorozzák). 

Az m elem O(m) rendje tehát az {m} egyelemű halmaz annullátora. Másik speciális esetként a gyűrűknél 

szerepelt bal oldali annullátor fogalmához jutunk (5.3.6. Definíció). Ha ugyanis R-et bal oldali modulusnak 

tekintjük önmaga fölött, akkor a kapott R R modulusban egy X részhalmaz annullátora nyilván ℓ(X) lesz. Ezért a 

következő gyakorlat az 5.3.7. Lemmát általánosítja. 

7.3.5. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy tetszőleges részhalmaz annullátora balideál, részmodulus annullátora 

pedig kétoldali ideál. 

Csoportoknál szó esett az exponens fogalmáról is (4.9.5. Definíció). Ezt az elemek rendjeinek legkisebb közös 

többszöröseként definiáltuk. 

Megjegyzés 

Problémát okozott, hogy az exponens nemcsak pozitív egész szám lehet, hanem végtelen is. Ez 

nemcsak akkor fordul elő, ha a csoportnak van végtelen rendű eleme, hanem akkor is, ha a véges rendű 

elemek rendjei nem korlátosak. Az a konvenció, hogy a végtelen rend helyett nullát mondunk, az 

exponens esetében is hasznos lesz, amit a következő definíció utáni gyakorlat mutat. 
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7.3.6. Definíció.  Ha R főideálgyűrű, és M egy R-modulus, akkor Mexponensének nevezzük az ann(M) ideál 

(egyik) generátorelemét. 

7.3.7. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy főideálgyűrű fölött egy modulus exponense az elemek rendjeinek legkisebb 

közös többszöröse, illetve nulla, ha ez a legkisebb közös többszörös nem létezik. 

A csoportelméleti elemrend fogalmához szorosan kapcsolódott a ciklikus csoportok fogalma. Véletlen-e az, 

hogy a lehetséges elemrendek (1,2,...,∞) éppen ugyanazok, mint a ciklikus csoportok lehetséges rendjei? Igaz-e 

általában is, hogy egy „ciklikus” modulus struktúráját a generátor rendje határozza meg egyértelműen? 

Általánosítható-e az az észrevétel, hogy a ciklikus csoportok izomorfia erejéig pont a ℤ + csoport faktorai? Hogy 

ciklikus része is ciklikus? 

A felsorolt kérdéseket csak főideálgyűrű fölötti modulusokra vizsgáljuk, a további általánosítás lehetőségét a 

7.3.22. Gyakorlat tárgyalja. 

7.3.8. Definíció.  Egy modulus ciklikus, ha egy elemmel generálható. 

7.3.9. Feladat.  Legyen R főideálgyűrű. Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Egy R-modulus akkor és csak akkor ciklikus, ha az R R egy faktormodulusával izomorf. Egy ciklikus 

modulusban bármelyik generátorelemnek (asszociáltság erejéig) ugyanaz a rendje. Két ciklikus modulus 

akkor és csak akkor izomorf, ha generátorelemük rendje ugyanaz (pontosabban asszociált). 
2. Az R bármelyik r eleméhez van olyan ciklikus modulus, ahol a generátorelem rendje r. Ilyen modulus 

például R R/(r), ahol (r) jelöli az r∈  R elem által generált főideált. 
3. Ciklikus modulus minden homomorf képe ciklikus. 
4. Ciklikus modulus minden részmodulusa is ciklikus, és a részmodulusok kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetésben állnak a modulust generáló elem rendjének osztóival (ha az asszociált osztókat 

egyformának tekintjük). 
5. Ciklikus modulus exponense ugyanaz, mint a (generátorelem) rendje. 

Ha R főideálgyűrű és r∈  R, akkor tehát ugyanúgy beszélhetünk „az” r rendű ciklikus modulusról, ahogy 

csoportelméletben beszéltünk „a” hatodrendű ciklikus csoportról. Most is fontos megvizsgálnunk, hogy ciklikus 

modulusok direkt szorzata mikor ciklikus (vö. 4.9.4. Állítás és 4.9.7. Következmény). 

7.3.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg a következő állításokat, amelyek egy R főideálgyűrű fölötti modulusokról 

szólnak. 

1. R-modulusok direkt szorzatában egy elem rendje a komponensei rendjeinek legkisebb közös többszöröse. 
2. R-modulusok direkt szorzatának és direkt összegének exponense egyaránt a tényezők exponenseinek 

legkisebb közös többszöröse. 
3. Ha egy M modulus m elemének rendje uv, ahol u és v relatív prímek, akkor ⟨ m⟩  = ⟨ um⟩ ⊕ ⟨ vm⟩ , ahol 

o(vm)=u és o(um)=v. 
4. Ha egy M modulus m elemének rendje u=u1... uk, ahol u1,..., uk páronként relatív prímek, akkor ⟨ m⟩  = ⟨ v1 

m⟩ ⊕...⊕ ⟨ vk m⟩ , ahol vi=u/ui és o(vi m)=ui. 
5. Ha r, s∈  R, akkor az r rendű és az s rendű ciklikus modulus direkt szorzata pontosan akkor ciklikus, ha r és s 

relatív prímek. Általánosítsuk ezt az észrevételt kettőnél több, de véges sok tényezőre. 

Megjegyzés 

A nullának bármely r elemmel vett legnagyobb közös osztója r, és bármely elemmel vett legkisebb 

közös többszöröse nulla. Emiatt az előző gyakorlat (5) állítása akkor is igaz, ha r és s valamelyike 

(vagy akár mindkettő) nullával egyenlő, míg a csoportelméleti speciális esetben csak véges ciklikus 

csoportokra vizsgáltuk a kérdést. Az a konvenció tehát, hogy a végtelen rend helyett nulla rendről 

beszélünk, most is hasznosnak bizonyult. 

7.3.11. Definíció.  Az M főideálgyűrű fölötti modulus torzió-részmodulusa az M nem nulla rendű elemeinek a 

halmaza. Az Mtorziómodulus, ha nincs nulla rendű eleme, és torziómentes, ha minden nem nulla elemének 

rendje nulla. 
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7.3.12. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a torzió-részmodulus tényleg részmodulus, és a szerinte vett faktor 

torziómentes. Adjunk példát olyan kommutatív gyűrűre, amely fölött a torzióelemek nem mindig alkotnak 

részmodulust. 

7.3.13. Definíció.  Legyen R gyűrű, M egy R-modulus, és r∈  R. Ekkor 

 

az M modulus r-talpa, illetőleg r-szerese. 

7.3.14. Gyakorlat.  Melyik csoporttal izomorf ℤ n
+[m], illetve ℤ n

+/mℤ n
+? 

7.3.15. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R kommutatív, akkor M[r] és rM részmodulusok, melyekre 

r(M[r])={0}, és r(M/rM)={0}. 

Az, hogy rM={0}, főideálgyűrű fölött úgy fogalmazható, hogy M minden elemének rendje osztója r-nek. 

7.3.16. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha M modulus egy R főideálgyűrű fölött, melynek exponense osztja az 

r∈  R elemet (azaz rM={0}), akkor M modulusnak tekinthető az R/(r) faktorgyűrű fölött, ha a szorzást a 

következőképpen értelmezzük: . Igazoljuk, hogy a gyenge függetlenség ugyanazt jelenti R 

és R/(r) fölött, és a részmodulusok is ugyanazok. 

Gondolkodjunk!   

Az első három gyakorlatban (7.3.17, 7.3.18, 7.3.19) újra a 7.1.3. Definícióban szereplő M=M(A,V) modulust 

vizsgáljuk, ahol V vektortér egy T test fölött, és A∈Hom(V) (vagy A∈  Tn× n). 

7.3.17. Gyakorlat.  Legyen V a sík ℝ fölött, és A az y=x egyenesre való tükrözés. Számítsuk ki az M(A,V) 

modulus elemeinek rendjeit, és a modulus exponensét is. Ciklikus ez a modulus? A sík mely A 

transzformációira kapunk ciklikus modulust? 

7.3.18. Gyakorlat.  Legyen V=ℝ3 az ℝ fölött, 

 

Igazoljuk, hogy u generálja M=M(A,V)-t, határozzuk u rendjét, és a részmodulusok számát. 

7.3.19. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha V véges dimenziós, akkor M(A,V) elemeinek nem nulla a rendje, és 

M(A,V) exponense az A minimálpolinomja. 

7.3.20. Gyakorlat.  Legyen R főideálgyűrű, p∈  R prím, és M egy R-modulus. Mutassuk meg, hogy ha b∈  M, 

akkor b+M[p] rendje az M/M[p] faktormodulusban o(b)/p, ha o(b) osztható p-vel, és o(b) egyébként. 

7.3.21. Gyakorlat.  Legyen M torziómodulus az R főideálgyűrű fölött, p∈  R prím, és Mp az M azon elemeinek 

halmaza, melyek rendje p-hatvány. Mutassuk meg, hogy Mp részmodulus, és 

 

ahol p befutja R prímelemeit (asszociált prímeket csak egyszer szerepeltetve). Az Mp-t az Mp-komponensének 

nevezzük. 

7.3.22. Gyakorlat.  Legyen R (egységelemes) gyűrű. Lássuk be az alábbiakat. 

1. Egy R-modulus pontosan akkor ciklikus, ha R R egy faktorával izomorf. 
2. Ha J részmodulusa R R-nek (azaz balideálja R-nek), akkor az R/J modulus 1+J generátorának a rendje J (tehát 

a ciklikus modulusok generátorainak a lehetséges rendjei pontosan az R balideáljai). 
3. Ciklikus modulus minden homomorf képe ciklikus. 
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7.3.23. Feladat.  Legyen T test és R=Tn× n (a teljes mátrixgyűrű). Bontsuk föl az R R modulust n darab egyszerű 

részmodulusának direkt összegére. Izomorfak lesznek ezek a részmodulusok? 

4. Végesen generált modulusok 

Fő célunk a főideálgyűrűk fölötti végesen generált modulusokról szóló struktúratétel bizonyítása. Speciális 

eseteként kapjuk a véges Abel-csoportok alaptételét (4.9.15. Tétel), és a Jordan-normálalakról szóló tételt (7.6.5. 

Tétel). 

7.4.1. Tétel.  [A főideálgyűrű fölötti modulusok alaptétele] Tegyük föl, hogy R főideálgyűrű, és M egy végesen 

generált R-modulus. Ekkor M felbontható véges sok ciklikus modulus direkt összegére, ahol mindegyik 

összeadandó rendje prímhatvány vagy nulla. A felbontásban szereplő tényezők (generátorelemeinek) rendjei a 

sorrendtől eltekintve egyértelműen meghatározottak. 

Az egyértelműség azt jelenti, hogy ha az M modulust kétféleképpen is felbontjuk prímhatványrendű, illetve 

nulla rendű ciklikus modulusok direkt összegére, akkor bárhogy veszünk egy r∈  R elemet, amely prímhatvány 

vagy nulla, a két felbontásban ugyanannyi r rendű (pontosabban r-rel asszociált rendű) ciklikus összeadandó 

lesz. Konkrét példákért érdemes visszalapozni a 4.9.15. Tétel utáni megjegyzéshez, valamint a 4.9.23. és 4.9.24. 

Gyakorlatokhoz. 

7.4.2. Tétel.  Főideálgyűrű fölötti végesen generált modulus minden részmodulusa is végesen generált. 

Ezt a két tételt párhuzamosan látjuk be, és a bizonyítást a jobb érthetőség kedvéért csak euklideszi gyűrűre 

(5.5.1. Definíció) mondjuk el. A 7.4.14-től 7.4.17-ig számozott gyakorlatokban és feladatokban azonban 

megmutatjuk, hogyan vihető át a bizonyítás főideálgyűrűre. Mostantól tehát R euklideszi gyűrűt jelöl. Az 

egyértelműséget a következő szakaszban főideálgyűrűkre bizonyítjuk. 

A bizonyítás ötlete a következő. Minden végesen generált M modulus megkapható úgy, mint egy szabad 

modulus (azaz R Rk) homomorf képe. Jelölje K ennek a homomorfizmusnak a magját. Így az Rk/K≅ M modulust 

kell megértenünk. Képzeljük egy pillanatra R-et testnek, ekkor K altere az Rk vektortérnek, ami azonban egy 

„nagyon ferde” sík is lehet. Egy olyan „bázistranszformációt” fogunk végrehajtani Rk-n Gauss-elimináció 

segítségével, hogy az új bázis már „közelebb kerüljön” a K-hoz. 

Megjegyzés 

Például ha a K≤ℤ +×ℤ + részmodulust a (2,0) és a (0,3) elemek generálják, akkor nagyon könnyű 

megmutatni, hogy 

 

(7.4.7. Lemma). Ha viszont az L részmodulust a (2,2) és a (2,5) elemek generálják, akkor közvetlenül 

nem látjuk, hogy mivel izomorf az L szerinti faktor, pedig az szintén ℤ 2
+×ℤ 3

+ lesz. Ennek 

megmutatásához a Gauss-elimináció egy módosított változatát használjuk. 

7.4.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha egy modulus tetszőleges bázisában az egyik báziselemhez egy másik 

báziselem tetszőleges skalárszorosát (azaz gyűrűelem-szeresét) hozzáadjuk, akkor ismét bázist kapunk. 

Igazoljuk az analóg állítást generátorrendszerekre is. Adjunk példát, ami azt mutatja, hogy az állítás gyenge 

bázisra nem marad érvényben. 

Legyen R gyűrű, és K≤ R Rk. Hogyan lehetne megadni K elemeit? A lineáris algebrában mátrix segítségével 

adtunk meg leképezéseket, és ez az eszköz most is hasznos lesz. Válasszunk egy b1,...,bk bázist Rk-ban (a 

következő szakaszban belátjuk majd, hogy minden bázis k elemű), és egy tetszőleges, akár végtelen gi (i∈  I) 

generátorrendszert K-ban (jobb híján bevehetjük akár K összes elemét is). Ekkor minden gi fölírható a 

báziselemek lineáris kombinációjaként: gi=ri1b1+... +rikbk. Az rij elemeket tegyük be egy mátrixba, amelynek 

tehát k oszlopa van, és annyi sora, ahány elemű a generátorrendszer (esetleg végtelen sok). Vizsgáljuk meg, 

hogyan változik a mátrix, ha eliminációs lépéseket hajtunk végre. 

7.4.4. Gyakorlat.  Igazoljuk a most definiált mátrixra az alábbi állításokat. 

1. Ha bi helyett bi+rbj-t írunk (ahol i≠ j és r∈  R), akkor a mátrix j-edik oszlopából kivonódik az i-edik oszlop r-

szerese. 
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2. Ha gi helyett gi+rgj-t írunk (ahol i≠ j és r∈  R), akkor a mátrix i-edik sorához hozzáadódik a j-edik sor r-

szerese. 
3. Ha két bi-t kicserélünk, akkor a mátrix megfelelő két oszlopa is kicserélődik. 
4. Ha két gi-t kicserélünk, akkor a mátrix megfelelő két sora kicserélődik. 

Ez és az előző gyakorlat azt mutatja, hogy mátrixunkra a szokásos eliminációs lépéseket alkalmazhatjuk, és 

ilyenkor új bázis, illetve K új generátorrendszere keletkezik. A mátrixot minél szebb alakra szeretnénk hozni. 

Vigyáznunk kell azonban: a szokásos eliminációs eljárásban szabad volt osztani a mátrix elemeivel, és ez tette 

lehetővé elemek „kinullázását”. Most a mátrix elemei csak egy gyűrűből valók, tehát ügyesebben kell 

számolnunk. De a végeredmény most is „diagonális” mátrix lesz. 

7.4.5. Lemma.  Legyen R euklideszi gyűrű. Ekkor tetszőleges, R fölötti, k oszlopot tartalmazó ((rij)) mátrix az 

imént leírt négyféle eliminációs lépéssel olyan ((sij)) alakra hozható, amelyben minden elem nulla, kivéve 

esetleg a „főátlóban” álló s11, s22,..., skk elemeket, ezekre viszont teljesül, hogy 

 

vagyis ezek az elemek egymás osztói. 

A lemmában leírt alakot a mátrix normálalakjának hívjuk. A bizonyítás egyben eljárást is szolgáltat a 

normálalak kiszámítására. 

Bizonyítás. Ha a mátrix csupa nullából áll, akkor már normálalakban van, és semmit nem kell tennünk. Ha nem, 

akkor tekintsük a nem nulla elemeket. Mivel R euklideszi gyűrű, ezek mindegyikének van egy euklideszi 

normája, ami nemnegatív egész szám. Az eljárás első lépése az, hogy a legkisebb normájú elemet becseréljük a 

bal felső sarokba (két sor, majd két oszlop cseréjével). 

Az eljárás második lépése során megpróbáljuk kinullázni a mátrix első sorában álló többi elemet. Ehhez a bal 

felső sarokban álló r11 elemmel osszuk el maradékosan az első sor egy tetszőleges másik elemét: r1j=r11q+r, ahol 

r=0, vagy r már r11-nél kisebb normájú. Vonjuk ki az első oszlop q-szorosát a j-edik oszlopból. Ekkor az első 

sor j-edik helyére r kerül. Ha r=0, akkor a kinullázás sikerrel járt. Ha nem, akkor viszont a mátrixban 

keletkezett egy új elem (az r), ami az r11-nél kisebb normájú. Ekkor az eljárást kezdjük újra az első lépéssel. 

Mivel minden elem normája nemnegatív egész, ilyen újrakezdés csak véges sokszor lehetséges (a bal felső 

sarokban ugyanis egyre kisebb normájú elem áll). Így előbb-utóbb az első sor kinullázása sikerülni fog. 

Ugyanígy kinullázhatjuk az első oszlop elemeit is. 

Az eljárás harmadik lépése során el fogjuk érni, hogy a mátrix bal felső sarkában álló r11 elem osztója legyen a 

mátrix összes többi elemének. Tegyük föl, hogy ez nincs így, mert van egy rij elem, ami nem osztható r11-gyel 

(az rij nem lehet az első sorban vagy oszlopban, mert azokat már kinulláztuk). Ekkor rij=r11q+r, ahol r≠ 0, de a 

normája kisebb, mint r11 normája. Adjuk hozzá az első sort az i-edikhez. Mivel az első oszlop már ki volt 

nullázva, az i-edik sor első eleme r11 lesz. Ezután a j-edik oszlopból vonjuk ki az első oszlop q-szorosát. Így a 

mátrixba bekerül az r, aminek a normája kisebb, mint r11 normája. Ekkor az egész eljárást ismét kezdjük 

legelölről, az első lépéssel. Ilyenfajta újrakezdés is csak véges sokszor lehetséges. Előbb-utóbb tehát elérjük azt 

az állapotot, amikor az első sor és oszlop ki van nullázva, és a bal felső sarokban álló s11 elem osztja a mátrix 

összes elemét. 

Ezután hagyjuk el a mátrix első sorát és oszlopát, majd ismételjük az eljárást. Mivel véges sok oszlop van, 

előbb-utóbb a mátrix a kívánt alakú lesz. □ 

Ha az eljárást végrehajtjuk, akkor az Rk modulusban egy új c1,..., ck bázis, a K részmodulusban pedig egy új 

generátorrendszer keletkezik, amit az új mátrix ír le. E mátrix alakjából látjuk, hogy K-t az s11c1,..., skkck elemek 

generálják (a csupa nulla soroknak ugyanis a nulla generátorelem felel meg, ami minden generátorrendszerből 

elhagyható). A továbbiakban az sii elemet si-vel rövidítjük. 

7.4.6. Következmény.  Ha K részmodulusa az Rk modulusnak, akkor van olyan c1,..., ck bázis Rk-ban, és olyan 

s1∣ s2∣  ...∣ sk elemek R-ben, hogy 

 

Speciálisan Rk minden részmodulusa végesen generált. 
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7.4.7. Lemma.  Az előző következmény jelöléseit használva 

 

ahol az ui=ci+K elem rendje si. 

Bizonyítás. A 7.2.8. Gyakorlat szerint elég belátni, hogy az u1,..., uk elemek gyenge bázist alkotnak ebben a 

faktorban, és hogy ui rendje si. Ez utóbbi állítással kezdjük. Vizsgáljuk meg, milyen r∈  R elemekre lesz rui=0. 

Mivel faktormodulusban reprezentánsokkal végezzük a műveleteket, és a nullelem a K részmodulus, 0=rui azt 

jelenti, hogy 

 

azaz rci∈  K. Tehát rci fölírható a K generátorrendszerével: 

 

alkalmas r1,...,rk∈  R elemekre. Mivel c1,...,ck bázis, innen r=risi következik, azaz si∣ r. Megfordítva, ha si∣ r, 

akkor sici∈  K miatt rci∈  K, tehát rui=0. Beláttuk, hogy rui=0 akkor és csak akkor, ha si∣ r, és ezért ui rendje 

tényleg si. 

Annak igazolásához, hogy u1,...,uk gyenge bázis Rk/K-ban, tegyük föl, hogy r1u1+...+rkuk=0. Ez azt jelenti, hogy 

r1c1+...+rkck∈  K, tehát fölírható K generátorrendszerével: 

 

alkalmas t1,...,tk∈  R elemekre. Mivel c1,...,ck bázis, innen ri=tisi következik, és így rici=ti(sici)∈  K, vagyis riui=0. 

Tehát u1,...,uk gyengén független, és mivel nyilván generátorrendszer, ezért gyenge bázis. □ 

Most már összerakhatjuk a 7.4.1. Tétel bizonyítását. Tegyük föl, hogy M végesen generált R-modulus: 

M=⟨ d1,...,dk⟩ . Tekintsük az Rk (szabad) modulus szokásos ei bázisát, és képezzük le ei-t di-re. Ezt a leképezést 

kiterjeszthetjük egy θ: Rk→ M homomorfizmussá, ami szürjektív, hiszen d1,...,dk generátorrendszer. A 

homomorfizmustétel miatt 

 

Legyen K=Kerθ. Az előző lemma szerint Rk/K izomorf ciklikus modulusok direkt összegével. Azt kell még 

elérnünk, hogy a direkt összeadandóink rendje nulla, vagy prímhatvány legyen. 

Legyen egy ilyen direkt összeadandó rendje 0≠ s∈  R. Mivel R alaptételes, s előáll prímhatványok szorzataként. 

A 7.3.10. Gyakorlat miatt tehát ez a direkt összeadandó szétbontható prímhatványrendű ciklikus modulusok 

direkt összegére. Ezzel a 7.4.1. Tétel első állítását bebizonyítottuk. Az alábbi állítás lehetővé teszi, hogy a 

normálalakra hozandó mátrixot a szabad modulusokra való hivatkozás nélkül fölírjuk. 

7.4.8. Állítás.  Az M=⟨ d1,...,dk⟩  modulushoz készítsük el az összes olyan (r1,...,rk) együtthatósorozatot, melyre 

r1d1+...+rkdk=0. Tegyük ezeket a sorozatokat egy mátrix soraiba. Ha ezt a mátrixot normálalakra hozzuk, és a 

főátlóban s1∣  s2∣ ...∣ sk szerepel, akkor M izomorf az s1,...,sk rendű ciklikus modulusok direkt összegével. 

Bizonyítás. Tekintsük ismét azt a θ:Rk→ M szürjektív homomorfizmust, mely ei-t di-be viszi, és legyen ennek 

magja K. A K összes eleme nyilván generátorrendszert alkot K-ban, és így az ehhez tartozó mátrixot is 

használhatjuk a bizonyításban. Megmutatjuk, hogy ez ugyanaz a mátrix, mint amiről a most bizonyítandó 

állításban szó van. Valóban, 

 

akkor és csak akkor igaz, ha θ-t alkalmazva r1d1+...+rkdk=0. Azaz mindkét szóban forgó mátrix soraiba pont a K 

elemeit tesszük. □ 

7.4.9. Következmény.  Az előző állításban szereplő M modulus exponense sk. 
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Bizonyítás. A 7.3.10. Gyakorlat szerint direkt összeg exponense a tényezők exponenseinek legkisebb közös 

többszöröse, és az si rendű ciklikus modulus exponense si. Így M exponense az s1,...,sk legkisebb közös 

többszöröse. Mivel s1∣  s2∣ ...∣ sk, ez tényleg sk. □ 

7.4.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a 7.4.8. Állításban szereplő M modulus akkor és csak akkor ciklikus, 

ha s1,...,sk-1 egység. 

A 7.4.2. Tétel bizonyításához be kell látnunk, hogy egy (euklideszi gyűrű fölötti) végesen generált M modulus 

minden részmodulusa is végesen generált. Legyen N≤ M. Vegyük N teljes inverz képét a θ homomorfizmusnál. 

Így egy L≤ Rk részmodulust kapunk. Azt már beláttuk, hogy Rk minden részmodulusa végesen generált, így L is. 

De L-nek N homomorf képe, tehát N is végesen generált. Így ezt a tételt is beláttuk. 

Megjegyzés 

Érdemes észrevenni, hogy a A 7.4.2. Tétel közvetlenül is leolvasható a mátrix normálalakját adó 7.4.5. 

Lemmából. Tegyük föl, hogy az M modulust generálják a d1,...,dn elemek, és legyen N részmodulusa M-

nek. Írjuk föl az N elemeit a di elemek lineáris kombinációjaként, készítsük el az ehhez tartozó 

mátrixot, és hozzuk normálalakra. Ekkor a véges sok nem nulla sor egy véges generátorrendszert 

szolgáltat N-ben. 

Gondolkodjunk!   

7.4.11. Gyakorlat.  Az alábbi M modulusok megadott X={d1,...,dk} generátorrendszeréhez készítsük el az 

alaptétel bizonyításában használt mátrixot, hozzuk ezt normálalakra, és ennek alapján bontsuk föl M-et ciklikus 

modulusok direkt összegére. 

1. M=ℤ 6
+ a ℤ  fölött, X={2,3}. 

2. M=ℤ 2
+×ℤ 2

+×ℤ 3
+ a ℤ  fölött, X={(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)}. 

3. M=ℤ 16
× a ℤ  fölött, X={3,5}. 

7.4.12. Gyakorlat.  Az alább felsorolt L mátrixok mindegyikéből készítsük el az L-xE mátrixot (amelynek 

elemei tehát racionális együtthatós polinomok, E a megfelelő méretű egységmátrixot jelöli). Számítsuk ki a 

kapott mátrixoknak a normálalakját. 

 

Egy főideálgyűrű fölötti (akár végtelen sok sorból álló) L mátrix i-edik determinánsosztójának nevezzük, és 

Δi(L)-lel jelöljük az L összes i× i méretű aldeterminánsainak kitüntetett közös osztóját (és Δ0(L)=1). Az L mátrix 

i-edik elemi osztójaΔi(L)/Δi-1(L), illetve nulla, ha Δi-1(L)=0. 

7.4.13. Feladat.  Hogyan olvashatók le a determinánsosztók és az elemi osztók egy mátrix normálalakjából? 

Mutassuk meg, hogy az elimináció végrehajtásakor használt elemi átalakítások során a determinánsosztók 

(asszociáltság erejéig) nem változnak, és ezért a normálalak egyértelmű. 

A következő feladatokban azt fogjuk meggondolni, hogy egy (nem feltétlenül euklideszi) főideálgyűrű fölött 

hogy lehet egy mátrixot normálalakra hozni. 

7.4.14. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha R szokásos gyűrű, és L∈  Rk× k egy k× k-as mátrix, akkor L-nek 

pontosan akkor van inverze az Rk× k-ban, ha determinánsa R-nek egysége. 

7.4.15. Feladat.  Tegyük föl, hogy R szokásos gyűrű, M egy R-modulus, és b1,...,bk generátorrendszer M-ben. 

Legyen L=((rij))∈  Rk× k, melynek determinánsa R-nek egysége. Mutassuk meg, hogy akkor a k darab 

 

elem szintén generátorrendszert alkot M-ben, és ha b1,...,bk bázis volt, akkor az új elemek is bázist alkotnak. 

7.4.16. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy R szokásos gyűrű, su+tv=1, ahol s,t,u,v∈  R, és M egy R-modulus. Adott 

b1, b2∈  M elemekre legyen 
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1. Fejezzük ki c1 és c2 segítségével a b1 és b2 elemeket. 
2. Igazoljuk, hogy egy független rendszer független marad, ha a benne szereplő b1, b2 elemeket c1, c2-re 

cseréljük. 

7.4.17. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy R főideálgyűrű, b1,...,bk bázis R Rk-ban, és gi generátorrendszere a K≤ Rk 

részmodulusnak. Legyen 

 

és készítsük el az rij∈  R elemekből a szokásos mátrixot. 

1. Tegyük föl, hogy a mátrix r11 és r12 elemeinek kitüntetett közös osztója d. Írjuk föl a d elemet r11u+r12v 

alakban, ahol u,v∈  R. Hajtsuk végre az előző feladatban leírt helyettesítést az s=r11/d, t=r12/d, u, v elemeket 

használva. Mutassuk meg, hogy a kapott új bázishoz tartozó mátrix bal felső sarkába d, mellé 0 került. 
2. Tegyük föl, hogy a mátrix r11 és r21 elemeinek kitüntetett közös osztója d. Változtassuk meg a g1 és g2 

elemeket az előző pontban látotthoz hasonló eljárással úgy, hogy újra K generátorrendszerét kapjuk, és az új 

generátorrendszerhez tartozó mátrix bal felső sarkába d, alá 0 kerüljön. 
3. Tervezzünk egy stratégiát, amellyel ezeket az újfajta lépéseket felhasználva a mátrix normálalakra hozható. 

5. A felbontás egyértelműsége 

Ez a szakasz is az első olvasásra átugorhatóak közé tartozik, mert némi algebrai érettséget igényel. A végesen 

generált modulusok alaptételének (a 7.4.1. Tételnek) az egyértelműségi állítását igazoljuk. Rögzítsünk egy 

végesen generált M modulust az R főideálgyűrű fölött. 

Megjegyzés 

A bizonyítás menetét egy hasonlattal próbáljuk meg érzékeltetni. Egy zsákban futó verseny résztvevői 

törpék, emberek és óriások. Mindannyian beszálltak egy liftbe. A lépcsőházban állunk, és meg akarjuk 

számolni, hogy hány törpe, hány ember, és hány óriás van. Ezt megtehetjük úgy, hogy egy résen át 

bekukucskálunk. Amikor a lift lefelé elhalad a szemünk előtt, akkor először az összes zsákot látjuk a 

lift alján. Ha ezeket megszámoljuk, már tudjuk, hogy összesen hány törpe, ember és óriás van. Amikor 

a lift továbbhaladt, és már minden törpe feje a látóterünk alá ért, akkor megint megszámoljuk, hogy 

hány zsákot látunk, ez az emberek és óriások együttes száma. Végül, amikor már az emberek is 

eltűntek a szemünk elől, akkor csak az óriásokat tartalmazó zsákokat látjuk. Ezeket megszámolva az 

emberek illetve a törpék számát is megkapjuk, egyszerű kivonással. 

Hogyan lehet ezzel a módszerrel ciklikus direkt összeadandókat megszámolni? Tekintsük például az 

A=ℤ 2
4× ℤ 4

2×ℤ 8
3 Abel-csoportot. A törpék a ℤ 2-knek, az emberek a ℤ 4-eknek, az óriások a ℤ 8-aknak 

felelnek meg. A „rés”, amin át bekukucskálunk, csak „két egység magas”. Ezért először csak a 

csoportunknak az „alját”, vagyis az A[2] részcsoportot látjuk (azokat az elemeket, amelyek kétszerese 

nulla). Ennek az elemszáma 24+2+3 lesz, vagyis ehhez mindegyik direkt tényező hozzájárul. Valóban, az 

A csoport egy 

 

eleme akkor és csak akkor van A[2]-ben, ha mindegyik ti nulla vagy 4, mindegyik si nulla vagy 2, és 

mindegyik r1 nulla vagy 1. Ilyen elem tényleg 24+2+3-féle van. 

A lift lefelé haladása annak felel meg, hogy A-t faktorizáljuk A[2]-vel. Ki fogjuk számolni, hogy 

ilyenkor a tényezők mindegyike „eggyel kisebb lesz”, azaz 

 

Itt persze elhagyhatjuk a ℤ 1-es tényezőket. 
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Ha most ismét belenézünk a liftbe, azaz kiszámítjuk a B[2] elemszámát, akkor az előző érvelés szerint 

22+3 adódik. Az eljárást még egyszer megismételve az eredeti ℤ 4-ek is eltűnnek, és ezért a ℤ 8-cal 

izomorf tényezők számát kapjuk. 

Az van csak hátra, hogy ezt a gondolatot megfelelő technikai köntösbe öltöztessük. A bizonyítás során 

külön fogjuk megszámolni a nulla rendű ciklikus tényezőket (egy új ötlet segítségével), majd a fenti 

gondolatot külön-külön alkalmazzuk minden egyes prímhez tartozó prímhatványokra. 

Tegyük föl, hogy az M modulusnak adott egy felbontása prímhatványrendű és nulla rendű ciklikus 

részmodulusok direkt összegére. Először a nulla rendű ciklikus direkt összeadandókat akarjuk megszámolni, és 

ezért ezt a felbontást a következő alakban írjuk fel: 

 

ahol az a1,...,ak elemek rendje nulla, a b1,..., bℓ elemek rendje nem nulla. 

7.5.1. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy M torzió-részmodulusa T=⟨ b1,...,bℓ⟩ . Mutassuk meg azt is, hogy az ai+T 

elemek bázist alkotnak M/T-ben, és így M/T ≅ R Rk. (A torzió-részmodulus fogalmával a 7.3.11. Definícióban és 

a 7.3.12. Gyakorlatban találkoztunk.) 

Meg akarjuk mutatni, hogy a nulla rendű generátorok száma (az iménti felbontásban szereplő k szám) nem függ 

attól, hogy melyik felbontást tekintjük. Ha vesszük a modulusnak egy másik felbontását ciklikus modulusok 

direkt összegére, akkor a torzió-részmodulusa (és így a szerinte vett faktor) ugyanaz a modulus lesz mindkét 

felbontás esetén, hiszen a torzió-részmodulus fogalmát mindenféle direkt felbontástól függetlenül definiáltuk. 

Ha a másik felbontásban n darab nulla rendű ciklikus direkt összeadandó van, akkor M/T izomorf Rn-nel is. 

Ezért elég belátni a következőt. 

7.5.2. Lemma.  Ha Rk és Rn izomorf R-modulusok, akkor k=n. 

Bizonyítás. Az állítást lineáris algebrára vezetjük vissza. Legyen θ: Rk→ Rn egy R-izomorfizmus, és ψ az 

inverze. Vegyük Rk szokásos e1,...,ek bázisát, és írjuk be a θ(ei) elemeket, amiket n magas oszlopvektoroknak 

képzelünk, egy mátrix oszlopaiba. Ez tehát ugyanaz az eljárás, mint amikor egy θ lineáris leképezés mátrixát 

írjuk föl. Ily módon egy A mátrixot kapunk, melynek n sora, k oszlopa van, és elemei R-beliek. Ugyanezt az 

eljárást a ψ-re elvégezve egy k× n-es B mátrix adódik. 

Az, hogy θ és ψ egymás inverzei, úgy fejezhető ki, hogy mindkét sorrendben vett kompozíciójuk az identitás. 

Ahogy lineáris algebrában kiszámoltuk, hogy a kompozíciónak mátrixszorzás felel meg, úgy most is azt kapjuk, 

hogy az A és B mátrixok mindkét sorrendben vett szorzata az egységmátrix, az egyik n× n-es, a másik k× k-as. 

Az A-t és B-t az R hányadosteste fölötti mátrixnak tekinthetjük, ami test, így szabad alkalmaznunk a lineáris 

algebrai tételeket. Tudjuk, hogy szorzatmátrix rangja nem nagyobb, mint bármelyik tényező rangja. Ezért A 

rangja legalább k és legalább n. Másrészt A rangja legfeljebb k és legfeljebb n, hiszen n sora és k oszlopa van. 

Ezért A rangja k-val is és n-nel is megegyezik, és így k=n. □ 

Megjegyzés 

A 7.8.27. Feladatban megmutatjuk, hogy az előző bizonyítás hogyan mondható el elegánsabban a 

tenzorszorzat fölhasználásával. 

Beláttuk tehát, hogy M felbontásában a nulla rendű ciklikus direkt összeadandók száma egyértelműen 

meghatározott. Most megmutatjuk ugyanezt az pα rendű direkt összeadandók számáról is, ahol p∈  R egy 

rögzített prím. Ehhez új jelölést alkalmazunk: most a p-hatvány rendű ciklikus összeadandókat választjuk külön. 

Legyen 

 

ahol a c1,...,cn nem nulla elemek rendje (asszociáltság erejéig) p-hatvány, a d1,..., dm elemek rendje pedig nem 

osztható p-vel. A szakasz elején bemutatott eljárást szeretnénk alkalmazni, ezért tekintsük az M[p] részmodulust 

(7.3.13. Definíció). Ennek elemeit nem mindig tudjuk megszámolni (például lehet végtelen sok eleme is). Ezért 

még egy gondolatra szükség van. 
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Megjegyzés 

Amikor azt mondjuk, hogy az A[2] csoport rendje 2n, akkor ezt nemcsak úgy láthatjuk be, hogy 

megszámoljuk az elemeit, hanem úgy is, hogy megmutatjuk: izomorf ℤ 2
n-nel. Ha az elemeket nem 

szabad megszámolni, akkor honnan tudjuk, hogy nem lehet izomorf ℤ 2
k-nal is egyúttal? Képzeljük ezt 

az A[2] csoportot vektortérnek a ℤ 2 test fölött! Ennek a vektortérnek az első esetben n, a másodikban k 

a dimenziója, ezért szükségképpen n=k. (Természetesen nem minden csoportot lehet vektortérnek 

tekinteni ℤ 2 fölött, hanem csak azokat, amelyekben mindegyik elem kétszerese nulla, lásd 4.9.34. 

Feladat.) 

7.5.3. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy a fenti felbontásban o(ci)=pα
i (itt ci≠ 0 miatt αi≥ 1). Mutassuk meg, hogy a 

ci”=pα
i

-1ci nem nulla elemek gyenge bázist alkotnak M[p]-ben. 

Tehát M[p]-nek van egy n darab nem nulla elemből álló gyenge bázisa. Ha egy másik felbontást veszünk, 

amelyben a p-hatvány rendű ciklikus direkt összeadandók száma nem n, hanem k, akkor abból az adódik, hogy 

M[p]-nek van egy k darab nem nulla elemből álló gyenge bázisa is. Meg kellene mutatni, hogy n=k. Ebben 

ismét a lineáris algebra fog segíteni: az M[p] modulusról megmutatjuk, hogy vektortér R egy faktorgyűrűje 

fölött. 

Mivel p prím, az R/(p) faktorgyűrű test (5.5.10. Tétel). A 7.3.16. Feladatban megmutattuk, hogy M[p] vektortér 

az R/(p) test fölött, és ugyanebből a feladatból következik, hogy a (7.5.3. Gyakorlatban definiált) c1”,..., ck” 

elemek gyenge bázist alkotnak R/(p) fölött is. De most már vektortérben vagyunk, és ebben a gyenge bázisban a 

nulla nem szerepel, ezért ez bázis is R/(p) fölött (lásd 7.2.5. Gyakorlat). Beláttuk tehát, hogy M tetszőleges 

felbontásában a p-hatványrendű ciklikus direkt összeadandók száma egyértelműen meghatározott, mint M[p] 

dimenziója R/(p) fölött. 

Most küldjük a liftet egy emelettel lejjebb, azaz faktorizáljunk M[p]-vel. A most következő gyakorlat 

megoldása nagyon hasonló a 7.4.7. Lemma bizonyításához. 

7.5.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az M/M[p] modulusban gyenge bázist alkotnak a 

 

elemek, továbbá o(ci')=o(ci)/p=pα
i

-1 és o(dj')=o(dj). 

Így tehát az M[p]-vel való faktorizálással mindegyik p-hatvány rendű generátor rendjében sikerült eggyel 

csökkentenünk a p kitevőjét. Ha eredetileg ci rendje p volt, akkor a faktorban ci' nulla lesz, ezeket a tényezőket 

elhagyhatjuk. Ha N=M/M[p] jelöli az új modulusunkat, akkor tehát N[p] dimenziója R/(p) fölött azt mondja 

meg, hogy hány olyan p-hatvány rendű ciklikus direkt összeadandó van az M eredeti felbontásában, melynek 

rendje legalább p2 (pontosabban rendje pα, ahol α legalább 2). Az eljárást folytatva meg tudjuk számolni minden 

α esetén a legalább pα rendű ciklikus direkt összeadandókat az M eredeti felbontásában. A számoláskor csupa 

olyan fogalomra hivatkozunk (például (M/M[p])[p], mint vektortér dimenziója), amely független attól, hogy M 

melyik felbontásából indultunk ki. Ezért az eredmény mindegyik felbontásban ugyanaz lesz, és így a végesen 

generált modulusok alaptételének bizonyítását befejeztük. 

Gondolkodjunk!   

7.5.5. Gyakorlat.  Legyen M=M(A,V) (ahol V vektortér egy T test fölött és A∈Hom(V)). Tekintsük a p(x)=x-λ 

polinomot, ahol λ∈  T. 

1. Hogyan hívtuk az M[p] alteret lineáris algebrában? 
2. Mutassuk meg, hogy az M modulus p-komponensének az elemei pontosan a λ-hoz tartozó úgynevezett 

általánosított sajátvektorok, vagyis azok a v∈  M elemek, melyekre (A-λ E)m(v)=0 alkalmas m egészre. (A p-

komponens fogalmát a 7.3.21. Gyakorlatban definiáltuk.) 

7.5.6. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy M az R főideálgyűrű fölötti modulus, és p∈  R egy prím. Legyen 

N=M/M[p], és tekintsük az N[p] részmodulus teljes inverz képét az M modulusban (a természetes 

homomorfizmusnál). Mutassuk meg, hogy ez pontosan az M[p2] részmodulus. 

7.5.7. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy b1,...,bk bázis az R főideálgyűrű fölötti M modulusban, és p∈  R egy prím. 

Legyen N=M/pM, mint R/(p) fölötti vektortér (lásd 7.3.16. Gyakorlat). Mutassuk meg, hogy ennek a 
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vektortérnek a dimenziója k. Megmutathattuk volna ennek felhasználásával is, hogy egy szabad modulusban a 

bázis elemszáma egyértelmű? 

7.5.8. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy M az R főideálgyűrű fölötti modulus, és p∈  R egy prím. Legyen M=⟨ c1⟩  

⊕...⊕ ⟨ cn⟩ , ahol o(ci)=pα
i és ci≠ 0. 

1. Legyen N=M/pM, mint R/(p) fölötti vektortér (lásd 7.3.16. Feladat). Mutassuk meg, hogy ennek a 

vektortérnek a dimenziója n. 
2. Bizonyítsuk be, hogy a pc1,...,pcn elemek bázist alkotnak pM-ben, és o(pci)=pα

i

-1. 
3. Ezeknek az észrevételeknek a felhasználásával adjunk az alaptétel egyértelműségi részére egy új bizonyítást 

(amikor a lift lentről felfelé halad, tehát először a tetejét látjuk meg). 

6. A Jordan-féle normálalak 

Ebben a szakaszban megmutatjuk, hogy a Jordan-féle normálalakról szóló lineáris algebrai tétel következik a 

főideálgyűrű fölötti végesen generált modulusok alaptételéből. A tétel durván azt mondja ki, hogy egy komplex 

elemű négyzetes mátrix bázistranszformációval egy viszonylag szép, „majdnem diagonális” alakra hozható, és 

ez az alak ráadásul lényegében egyértelmű is. A pontos állítás elolvasható például Freud Róbert Lineáris algebra 

tankönyvében ([2], 6.6.4. Tétel), de kiderül majd az alábbiakból is. 

A tétel bizonyításához olyan modulust kell tekintenünk, amely egy V vektortér egy A lineáris 

transzformációjának a viselkedését fogja meg. A modulus M alaphalmaza maga a V vektortér lesz. Az R gyűrű 

elemeivel való szorzásnak az A hatását kellene leírniuk. 

Megjegyzés 

Az első ötlet az lenne, hogy az A transzformációt vegyük be az R gyűrűbe, és az Av modulusszorzatot 

A(v)-nek definiáljuk. Ekkor az R gyűrűt választhatnánk az A (és az identitás) által generált R 

részgyűrűnek Hom(V)-ben. Az 5.1.2. Állításhoz hasonlóan beláthatjuk, hogy az R elemei az A 

polinomjai lesznek, mert az A hatványai egymással fölcserélhetők. Technikailag kényelmesebb (és 

lényegében ekvivalens megközelítés) azonban, ha e helyett a még ismeretlen gyűrű helyett inkább 

magát a polinomgyűrűt választjuk R-nek, és egy f polinommal egy v vektort úgy szorzunk, hogy a 

f(A)(v) elemet tekintjük, vagyis a már többször látott M(A,V) modulust vizsgáljuk (7.1.3. Definíció). 

Mivel test fölötti polinomgyűrű euklideszi, alkalmazhatjuk az előző két szakaszban bizonyított tételt. 

Rögzítsünk tehát egy V véges dimenziós vektorteret egy T test fölött, egy A lineáris transzformációt V-n, és 

legyen M=M(A,V). Ha d1,..., dk bázis a V vektortérben, akkor ez nyilván generátorrendszere M-nek (a 7.1.11. 

Gyakorlat szerint már a konstans polinomok is elegendőek ahhoz, hogy M elemeit generáljuk velük), és 

ugyanebben a gyakorlatban azt is beláttuk, hogy M részmodulusai pontosan a V vektortér A-invariáns alterei. 

Alkalmazzuk az M modulusra az alaptételt (7.4.1. Tétel). Az M-nek nincs nulla rendű eleme (lásd 7.3.19. 

Gyakorlat), így felbomlik prímhatványrendű ciklikus modulusok direkt összegére. A célunk az, hogy egy olyan 

vektortér-bázist válasszunk ki V-ben ennek a felbontásnak a segítségével, amelyben az A transzformációnak 

„szép” a mátrixa. 

Először azt tisztázzuk, hogy az M modulus direkt összegre való felbontása segítségével hogyan lehet az A 

mátrixát diagonális blokkokra felbontani. Ez egy egyszerű lineáris algebrai állítás, a részletek kidolgozását az 

Olvasóra hagyjuk (vö. 7.2.18. Gyakorlat). 

7.6.1. Állítás.  Legyen V egy vektortér, és A egy lineáris transzformáció V-n. Tegyük föl, hogy V felbomlik az 

A-invariáns U és W alterek direkt összegére. Legyen  bázisa U-nak, és  bázisa W-nek. Ekkor e két bázis 

 egyesítése bázisa lesz V-nek, és ebben az A mátrixa 

 

alakú, ahol K az A (U-ra vett megszorításának a) mátrixa a  bázisban, L az A (W-re vett megszorításának a) 

mátrixa a  bázisban, és az O1, O2 mátrixok csupa nullából állnak. Megfordítva, ha A mátrixa valamilyen  

bázisban ilyen alakú, akkor  és  egy-egy A-invariáns alteret generál, melyek direkt összege V. 
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Most azt tisztázzuk, hogy ha az M felbontásában az egyik prímhatványrendű ciklikus direkt összeadandó a 

W=⟨ c⟩ , akkor a W altérben hogyan választhatunk olyan bázist, amelyben az A mátrixa „szép” lesz. Jelölje c 

rendjét pm, ahol p∈  T[x] egy prímelem, vagyis egy irreducibilis polinom. Tegyük föl, hogy T a komplex 

számtest (elég annyi is, hogy T algebrailag zárt). Ekkor a p polinom elsőfokú, és mivel moduluselem rendjét 

csak asszociáltság erejéig definiáltuk, feltehető, hogy p normált, vagyis p(x)=x-λ. 

7.6.2. Lemma.  Legyen c∈  M olyan elem, melyre pmc=0, és 

 

Ekkor ⟨ c⟩ T[x] = ⟨ c1,..., cm⟩ T, ahol a bal oldalon T[x] fölötti modulusgenerálás, a jobb oldalon pedig T fölötti 

vektortérgenerálás szerepel. Ha c rendje pm, akkor c1,...,cm független T fölött. 

Bizonyítás. A bal oldal elemei az fc vektorok, ahol f∈  T[x]. A 2.4.18. Feladat szerint f (egyértelműen) fölírható 

x-λ polinomjaként, azaz 

 

alakban. Nulla együtthatókat beírva feltehető, hogy n≥ m-1. Ekkor 

 

Itt azért elég csak m tagot kiírni, mert pmc=0 (és így pm+1c, pm+2c,... is nulla). Ezzel a lemma „generálós” 

összefüggését beláttuk. 

Tegyük föl, hogy c rendje pm és hogy t0c1+t1c2+...+tm-1cm=0 valamilyen ti∈  T elemekre. Ekkor 

 

ahol f(x)=t0+t1(x-λ)+...+tm-1(x-λ)m-1. Mivel fc=0, a c rendje osztója f-nek, tehát pm∣  f. De pm foka m, az f polinom 

pedig legfeljebb m-1-edfokú, ezért f=0. A 2.4.18. Feladat egyértelműségi része miatt ebből következik, hogy 

mindegyik ti=0, vagyis c1,...,cm független T fölött. □ 

7.6.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha az előző lemmában c rendje nem pm, akkor c1,...,cm lineárisan 

összefügg T fölött. 

Most számítsuk ki az A mátrixát a c1,...,cm bázisban. Legyen B=A-λ I, ahol I az identikus transzformáció. Ekkor 

p(A)=A-λ I=B, és így 

 

Ezért B(ci)=ci+1 ha i<m és B(cm)=pm c=0. Így A=B+λ I miatt a W altér c1,...,cn bázisában 

 

azaz egy λ-hoz tartozó m× m-es Jordan-blokk (ahol tehát a főátlóban csupa λ van, az alatta levő „ferde sorban” 

csupa 1-es, és a mátrix többi eleme nulla). 

7.6.4. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy c1,..., cm bázis W-ben, melyben A mátrixa az iménti Jordan-blokk. Mutassuk 

meg, hogy c=c1 generálja W-t mint T[x]-modulust, és c rendje ebben a modulusban pm lesz. 

7.6.5. Tétel.  [Jordan-féle normálalak] Egy algebrailag zárt T test fölötti véges dimenziós V vektortéren minden 

A lineáris transzformációhoz van olyan bázisa V-nek, melyben a transzformáció mátrixa a diagonálisra helyezett 

Jordan-blokkokból tevődik össze, a mátrix többi eleme pedig nulla (ez a Jordan-féle normálalak). Ez az alak 

egyértelmű abban az értelemben, hogy minden λ∈  T, és m egész szám esetén a mátrixban a bázis választásától 

függetlenül mindig ugyanannyi m× m-es, λ-hoz tartozó Jordan-blokk lesz. (Vagyis az A transzformáció Jordan 

alakú mátrixai csak a blokkok sorrendjében térhetnek el.) 
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Bizonyítás. Bontsuk föl az M=M(A,V) modulust prímhatványrendű ciklikus modulusok direkt összegére, és 

válasszuk mindegyik így kapott A-invariáns altérben a 7.6.2. Lemmában megadott bázist. Ekkor (a 7.6.1. 

Állítást és a fenti számolást is felhasználva) azt kapjuk, hogy A mátrixa alkalmas bázisban a kívánt alakú. 

Az egyértelműség bizonyításához tegyük föl, hogy A mátrixa egy alkalmas bázisban Jordan-alakú. A 7.6.1. 

Állítás segítségével bontsuk föl a teret a Jordan-blokkoknak megfelelő invariáns alterek (azaz részmodulusok) 

direkt összegére. A 7.6.4. Gyakorlat szerint mindegyik direkt összeadandó prímhatványrendű ciklikus modulus: 

egy λ∈  T-hez tartozó m× m-es blokkból egy (x-λ)m rendű ciklikus összeadandót kapunk. A végesen generált 

modulusok alaptételének egyértelműségi állítása tehát pontosan azt adja, amit a tétel egyértelműségi állításában 

megköveteltünk. □ 

Fontos tudnunk, hogy a most adott bizonyítás eljárást is ad a Jordan-alak meghatározására. A 

„konyhaszabályokat” a következő tétel foglalja össze. 

7.6.6. Tétel.  Legyen A lineáris transzformáció a T test fölötti véges dimenziós V vektortéren, és d1,...,dk egy 

vektortér-bázis V-ben T fölött. Írjuk föl az A mátrixát ebben a bázisban, és legyen L ennek a mátrixnak a 

transzponáltja. Tekintsük az L-xE úgynevezett karakterisztikus mátrixot (amelynek elemei T fölötti polinomok 

és E az egységmátrix), hozzuk ezt normálalakra a 7.4.5. Lemma bizonyításában leírt eljárással, és jelölje s1∣  

s2∣ ...∣ sk a főátlóban kapott polinomokat. Ekkor a következők teljesülnek. 

1. Az s1s2... sk az A karakterisztikus polinomja, előjeltől eltekintve. 
2. Az sk polinom az A minimálpolinomjának konstansszorosa. Speciálisan a minimálpolinom osztója a 

karakterisztikus polinomnak (ez a lineáris algebrából ismert Cayley–Hamilton-tétel). Az sk minimálpolinom 

az M(A,V) modulusnak az exponense, és van olyan vektor V-ben, melynek rendje pont ez a polinom. 
3. Tegyük föl, hogy mindegyik si polinom gyöktényezőkre bomlik T fölött. Legyen λ∈  T, és mi a λ gyök 

multiplicitása az si polinomban (ami lehet nulla is). Ekkor az A normálalakjában a λ-hoz tartozó Jordan-

blokkok mérete m1,...,mk. Speciálisan tehát annyi λ-hoz tartozó blokk van, ahány si polinomnak λ gyöke. 

Megjegyzés 

Néha szükségünk van egy olyan bázisra, amelyben a mátrix Jordan-alakúvá válik. Ilyen bázist általában 

úgynevezett általánosított sajátértékek segítségével keresnek. Mi most egy ettől kissé eltérő eljárást 

mutatunk, amelynek helyessége az eddigiekből könnyen következik. Miközben az L-xE mátrixot 

normálalakra hozzuk, kövessük nyomon (a 7.4.4. Gyakorlat felhasználásával), hogy hogyan változik a 

d1,...,dk vektorrendszer. A végeredményt jelölje u1,...,uk, ahol ui rendje az főátlóban szereplő si polinom. 

(Ez általában nem vektortér-bázis, hiszen tipikus esetben az si polinomok közül az első néhány a 

konstans 1 lesz, és így a hozzá tartozó ui=0). Ha az si polinom gyöktényezős alakja 

 

ahol mindegyik kj>0, akkor az ui-ből k1+...+kℓ darab vektort készítünk a következőképpen. Legyen 

gj(x)=si(x)/(x-λj)k
j és cj=gj(A)(ui). Ekkor vektoraink 

 

ahol j=1,2,...,ℓ. Ezt az eljárást mindegyik ui-re elvégezve a kapott összes vektor bázist alkot, melyben a 

mátrix Jordan-alakú lesz. Az, hogy ez az eljárás helyes, automatikusan következik a most következő 

bizonyításban leírt gondolatokból, és a 7.3.10. Gyakorlatból. 

Bizonyítás. Az első kérdés az, hogy miért pont az L-xE mátrixot kell normálalakra hozni. Ennek 

megmutatásához a 7.4.8. Állításból indulunk ki. Eszerint a normálalakra hozandó (nagy) mátrixba az olyan 

(p1,...,pk) polinomsorozatokat kell tennünk, amelyekre 

 

Az L-xE mátrix mindegyik sora ilyen polinomsorozat. Valóban, mivel az A mátrixa L transzponáltja, ha L=((tij)), 

akkor Adi=ti1d1+...+tikdk, ahonnan átrendezéssel 
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adódik. Elegendő megmutatni, hogy a többi (p1,...,pk) polinomsorozat már fölösleges, azaz megkapható az L-xE 

mátrix soraiból (polinomegyütthatós) lineáris kombináció segítségével. Ekkor ugyanis a „nagy” mátrixban az 

eliminációt kezdhetjük úgy, hogy ezeket a (p1,...,pk) sorokat az L-xE sorai segítségével kinullázzuk, és akkortól 

kezdve ezek már nem játszanak szerepet. 

Megjegyzés 

Az, hogy az L-xE sorai már minden szükséges információt tartalmaznak, azon múlik, hogy már e sorok 

ismeretében is tudjuk, hogy 

 

és így ezek a sorok teljesen leírják, hogy hogyan kell x-szel szorozni V elemeit, vagyis meghatározzák 

az M(A,V) modulust. 

Tegyük föl, hogy a „nagy” mátrixnak van egy olyan (p1,p2,...,pk) sora, ami mégsem állítható elő L-xE sorainak 

lineáris kombinációjaként, és legyen pi a(z egyik) legnagyobb fokú polinom a p1,...,pk között. Ha pi nem 

konstans, és főtagja txℓ, akkor a 

 

sor txℓ-1-szeresét adjuk hozzá (p1,p2,...,pk)-hoz. Ekkor ismét a „nagy” mátrix egy sorát kapjuk. Ebben már eggyel 

kevesebb ℓ-edfokú polinom van, mint eredetileg volt, és az új sor szintén nem áll elő az L-xE sorainak lineáris 

kombinációjaként (különben az eredeti (p1,p2,...,pk) is előállna). Az eljárást ismételgetve az összes ℓ-edfokú 

polinomot eltüntethetjük. Ezután folytassuk a sor ℓ-1-edfokú polinomjaival, és így tovább. Végül a „nagy” 

mátrix egy csupa konstans polinomokból álló (t1,...,tk) sorát kapjuk, amely még mindig nem áll elő az L-xE 

sorainak lineáris kombinációjaként. Mivel ez sora a mátrixnak, 

 

és így a d1,..., dk függetlensége miatt valamennyi ti=0. Ez ellentmondás, mert az azonosan nulla sor előáll, mint 

L-xE sorainak lineáris kombinációja. Beláttuk tehát, hogy tényleg elegendő az L-xE mátrixot normálalakra 

hozni. 

Legyen M=M(A,V). A 7.4.7. Lemma szerint tehát 

 

ahol ui rendje si (a normálalak főátlójában szereplő polinom). Már láttuk, hogy M egyik elemének a rendje sem 

nulla (7.3.19. Gyakorlat), ezért si≠ 0. Ha 

 

akkor a 7.3.10. Gyakorlatban leírt módon ⟨ ui⟩  szétbontható prímhatványrendű ciklikus modulusok direkt 

összegére, ahol a szereplő prímhatványok pontosan az (x-λj)k
j polinomok lesznek. Tudjuk, hogy mindegyik ilyen 

összeadandóhoz egy kj× kj méretű Jordan-blokk tartozik, amelyben a λj szerepel. Ezzel a 7.6.6. Tétel (3)-as 

állítását beláttuk. 

A tétel (1) állítása azért lesz igaz, mert az A karakterisztikus polinomja det (L-xE) (figyelembe véve, hogy 

transzponáláskor a determináns nem változik). Ha az eliminációt végrehajtjuk, akkor a determinánsnak csak az 

előjele változhat meg. Az eljárás végén kapott mátrix determinánsa viszont s1s2... sk. Végül a (2) állítás abból 

következik, hogy az sk elem az M(A,V) modulus exponense (7.4.9. Következmény), ami ugyanaz, mint az A 

minimálpolinomja a 7.3.19. Gyakorlat miatt. □ 

7.6.7. Feladat.  Igazoljuk, hogy egy mátrixnak és a transzponáltjának ugyanaz a minimálpolinomja és a Jordan-

alakja, sőt a karakterisztikus mátrixuk normálalakja is. 

Gondolkodjunk!   
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7.6.8. Gyakorlat.  Adjuk meg a 7.4.12. Gyakorlatban szereplő mátrixok minimálpolinomját és Jordan-alakját. 

(Az Olvasó felhasználhatja a 7.4.12. Gyakorlat eredményét, mert a 7.6.7. Feladat miatt mindegy, hogy a 

felsorolt mátrixokkal vagy a transzponáltjukkal foglalkozik.) 

7.6.9. Gyakorlat.  Számítsuk ki az alábbi mátrixokhoz tartozó karakterisztikus mátrix normálalakját, 

minimálpolinomjukat és Jordan-alakjukat. 

 

7.6.10. Gyakorlat.  Az alábbiakban megadjuk egy-egy komplex elemű (ismeretlen) L mátrix esetében az L-xE 

normálalakjában a főátlóban szereplő polinomokat. Adjuk meg e mátrix minimálpolinomját és a Jordan-féle 

normálalakját. 

1. {1,x2}. 
2. {x,x,x}. 
3. {1,1,x3}. 
4. {1,1,1,1,1,1,x,x(x-1)2,x3(x-1)2}. 

7.6.11. Gyakorlat.  Számítsuk ki egy Jordan-blokk karakterisztikus mátrixának normálalakját. 

7.6.12. Feladat.  Igazoljuk, hogy végtelen test fölött egy lineáris transzformációnak akkor és csak akkor van 

véges sok invariáns altere, ha minimálpolinomjának foka megegyezik a tér dimenziójával. Hány invariáns altér 

van ilyenkor? 

7. Homomorfizmusok csoportjai 

A lineáris algebrában két vektortér közötti lineáris leképezések halmazán is értelmeztünk műveleteket, és 

ilyenkor vektorteret kaptunk. Modulusok esetében a HomR(M,N) halmaz szintén Abel-csoporttá, és kommutatív 

R esetén bal oldali R-modulussá is tehető. Tanulmányozni fogjuk az így kapott modulusok közötti 

homomorfizmusokat is. 

7.7.1. Definíció.  Legyenek M és N bal R-modulusok, és θ,ψ∈  HomR(M,N) (lásd 7.1.6. Definíció). Ekkor a 

pontonkénti összegüket a 

 

képlet definiálja (ez szintén R-homomorfizmus lesz). Ha r∈  R, akkor legyen 

 

Az rθcsak kommutatív R esetén lesz R-homomorfizmus (lásd 7.7.3. Gyakorlat). 

7.7.2. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a most definiált összeadásra HomR(M,N) csoport, és ha R kommutatív, akkor 

a fent definiált R-beli elemekkel szorzásra R-modulus is. Mi ennek a csoportnak a nulleleme? Igazoljuk, hogy 

egy homomorfizmus ellentettje ugyanaz, mint a -1-szerese. Végül ellenőrizzük, hogy R-homomorfizmusok 

kompozíciója is R-homomorfizmus. 

Az R R bal oldali moduluson az r-rel való jobbszorzás R-homomorfizmus az R asszociativitása miatt, az r-rel 

való balszorzás azonban általában nem. 

7.7.3. Gyakorlat.  Legyen R gyűrű és r∈  R. Értelmezzük a ψr:R→ R leképezést a ψr(x)=xr képlettel (ez az r-rel 

való jobbszorzás). Mutassuk meg, hogy ψr∈  HomR(R R, R R). Speciálisan ψ1=idR. Igazoljuk, hogy ha minden r∈  

R esetén r idR (ami az r-rel való balszorzás) is R-homomorfizmus, akkor R kommutatív. 

A HomR(M,N) kiszámítása nem mindig egyszerű feladat. Ennek érzékeltetésére példákat mutatunk az Abel-

csoportok (vagyis ℤ -modulusok) esetében. 

7.7.4. Kérdés.  Melyik ismert csoporttal izomorf a Hom(ℤ 2
+,ℤ 3

+) Abel-csoport? 
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Ha egy g csoportelem képét vesszük egy homomorfizmusnál, akkor annak rendje a g rendjének osztója lesz 

(4.3.16. Gyakorlat). Az 1∈ℤ 2 elem rendje 2, ezért θ(1) rendje 1 vagy 2 tetszőleges θ∈Hom(ℤ 2
+,ℤ 3

+) 

homomorfizmusnál. Lagrange tétele szerint a 2 nem lehetséges, hiszen . Ezért θ(1) rendje 1, vagyis 

θ(1)=0. Ezért θ=0, vagyis Hom(ℤ 2
+,ℤ 3

+) csak a nullelemből áll. 

7.7.5. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha m és n relatív prím pozitív egészek, akkor Hom(ℤ m
+,ℤ n

+)=0. 

7.7.6. Kérdés.  Melyik ismert csoporttal izomorf a Hom(ℤ 4
+,ℤ 4

+) Abel-csoport? 

Ha θ∈Hom(ℤ 4
+,ℤ 4

+), és b=θ(1), akkor θ(2)=θ(1+1)=b+b=2b és θ(3)=θ(2+1)=θ(2)+θ(1)=2b+b=3b. Vagyis 

θ a ℤ 4 minden elemét a b-szeresébe viszi, jelöljük ezt a leképezést θb-vel. A b értéke 0, 1, 2 vagy 3 lehet, és θb 

mindegyik esetben nyilván homomorfizmus. Ezért 

 

Melyik négyelemű csoporttal izomorf ez a csoport? Vegyük észre, hogy 

 

és ezért θb+θc=θb+c. Vagyis a b↔ θb leképezés művelettartó (és kölcsönösen egyértelmű) Hom(ℤ 4
+,ℤ 4

+) és ℤ 4
+ 

között. 

7.7.7. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy Hom(ℤ n
+,ℤ n

+)≅ℤ n
+. 

7.7.8. Kérdés.  Melyik ismert csoporttal izomorf a Hom(ℤ 4
+,ℤ 6

+) Abel-csoport? 

Legyen θ∈Hom(ℤ 4
+,ℤ 6

+), és b=θ(1). Most is ugyanúgy látszik, hogy θ(x)=xb minden x∈ℤ 4 esetén, jelöljük ezt 

a leképezést θb-vel. Az előző esettől eltérően azonban nem minden b∈  ℤ 6 esetén lesz θb homomorfizmus, ehhez 

ugyanis θb(x+4 y)=θb(x) +6 θb(y), azaz (x+4 y)b=xb +6 yb szükséges. Innen x=y=2 helyettesítéssel 6∣ 4b adódik, 

vagyis b csak 0 és 3 lehet. (Ez összevág azzal, hogy b=θ(1) rendje osztója kell, hogy legyen 4-nek és 6-nak is.) 

Könnyű megmutatni, hogy θ0 és θ3 tényleg homomorfizmusok, és így Hom(ℤ 4
+,ℤ 6

+)≅ℤ 2
+. 

7.7.9. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy Hom(ℤ m
+,ℤ n

+)≅ℤ (m,n)
+ (ahol (m,n) az m és n pozitív egészek legnagyobb 

közös osztója). 

A most elhangzott gondolatmenet még egyszerűbb abban az esetben, ha a Hom(ℤ +,B) csoportot akarjuk 

kiszámítani. Ha θ ennek eleme, és θ(1)=b, akkor, mivel θ az ellentettképzést is tartja, θ(x)=xb minden x∈ℤ -re. 

Az így kapott θb leképezés mindig homomorfizmus. Ezt már beláttuk sokkal általánosabban is (7.2.12. 

Gyakorlat): ez jelenti azt, hogy {}ℤ  ℤ  az 1 elemmel generált szabad ℤ -modulus. Ezért a b↔θb leképezés 

izomorfizmus lesz Hom(ℤ +,B) és B között. A következő gyakorlat ezt az észrevételt általánosítja. 

7.7.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R gyűrű és M bal oldali R-modulus, akkor HomR(R R, M)≅ M 

(kommutatív R esetén mint R-modulusok, általános R esetén mint Abel-csoportok lesznek izomorfak). 

Speciálisan HomR(R R, R R)≅ R R. Ha R test, akkor lineáris algebrából tudjuk, hogy a HomR(M,N) vektortér 

dimenziója az M és N vektorterek dimenzióinak szorzata (és ez izomorfia erejéig egyértelműen meghatározza a 

szerkezetét). Speciális (szabad) modulusok esetében ez tetszőleges R gyűrűre általánosítható. 

7.7.11. Feladat.  Legyenek M, N, K tetszőleges bal oldali R-modulusok. Igazoljuk, hogy 

 

(ez mindig csoportizomorfizmus, és R-izomorfizmus, ha R kommutatív). Általánosítsunk véges sok tényezős 

direkt szorzatra. Igaz marad-e az állítás végtelen sok tényezős direkt szorzatra, illetve direkt összegre? 

Az eddigieket összekombinálva 

 



 Modulusok  

 319  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

ami az imént vektorterekre kimondott állítást általánosítja. A 7.7.11. Feladat, a 7.7.9. Gyakorlat, és a véges 

Abel-csoportok alaptétele lehetővé teszi, hogy bármely két véges Abel-csoport Hom-csoportját kiszámítsuk. 

7.7.12. Kérdés.  Melyik ismert csoporttal izomorf a Hom(ℚ+,ℤ +) csoport? 

Most az elemrendek vizsgálata nem segít, egy új ötletre van szükségünk. Tegyük föl, hogy θ∈  Hom(ℚ+,ℤ +) és 

θ(1)=b∈ℤ . Mi lesz az 1/n tört képe θ-nél? Nyilván 

 

ahonnan θ(1/n)=b/n. Mivel θ(1/n)∈ℤ , ez azt jelenti, hogy b minden nem nulla egész számmal osztható, és így 

csakis nulla lehet. Ugyanez a gondolatmenet nemcsak az 1 képére mondható el, hanem ℚ mindegyik elemének a 

képére is. Ezért θ=0, és így Hom(ℚ+,ℤ +)=0. 

7.7.13. Definíció.  Azt mondjuk, hogy az A Abel-csoport egy a eleme osztható az n egész számmal, ha van 

olyan b∈  A, melyre a=nb. Az Aosztható csoport, ha minden eleme minden nem nulla egész számmal osztható 

(vagyis ha nA=A minden n≠ 0 egészre). 

7.7.14. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha A osztható csoport, és a B csoportnak nincs a {0} részcsoporton kívül 

osztható részcsoportja, akkor Hom(A,B)=0. 

7.7.15. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha egy tetszőleges csoportban a b elem rendje n<∞, akkor b osztható 

minden n-hez relatív prím számmal. 

7.7.16. Definíció.  Legyen p prím. A p-hatványadik komplex egységgyökök csoportját a szorzásra kváziciklikus 

csoportnak nevezzük, és ℤ p
∞-nel jelöljük. 

Az elnevezést a következő gyakorlat magyarázza meg. 

7.7.17. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a ℤ p
∞ csoport minden valódi részcsoportja p-hatvány rendű ciklikus csoport, 

minden n-re pontosan egy pn rendű részcsoport van, és bármely két részcsoport közül az egyik tartalmazza a 

másikat (vagyis a részcsoportok láncot alkotnak). 

7.7.18. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a kváziciklikus csoportok oszthatók. 

7.7.19. Feladat.  Mutassuk meg, hogy véges Abel-csoport nem lehet osztható, kivéve ha csak a nullából áll. 

Nevezetes tétel a következő, amelyet bizonyítás nélkül közlünk. 

7.7.20. Tétel.  Egy Abel-csoport akkor és csak akkor osztható, ha a ℚ+ és a ℤ p
∞ csoportok példányainak direkt 

összegével izomorf (mindegyik fajta tényezőből akár végtelen sokat, akár nulla darabot is vehetünk). 

Lineáris algebrában vizsgáltuk egy T test fölötti V vektortér úgynevezett duális terét, ez a V*=Hom(V,T) 

vektortér, amelyről meg lehet mutatni, hogy véges dimenziós V esetén V-vel izomorf. Ha A:W→ V egy lineáris 

leképezés, akkor legyen A*:V*→ W* az a leképezés, amely tetszőleges f∈  V*-hoz azt az A*(f)∈  W* leképezést 

rendeli, amelyre  tetszőleges w∈  V esetén. Mászóval A*(f)=f∘  A. 

7.7.21. Feladat.  Mutassuk meg, hogy az A* mátrixa az A mátrixának transzponáltja alkalmas bázispárban. 

Az előző feladat az A* leképezés fontosságát támasztja alá. Az eddigieket általánosíthatjuk: egyrészt a T alaptest 

helyett tetszőleges vektorteret vehetünk, másrészt vektorterek helyett modulusokról beszélhetünk. Ennek 

alapján, ha θ:N→ M egy R-homomorfizmus, és K tetszőleges modulus, akkor definiálhatjuk a χ: HomR(M,K)→ 

HomR(N,K) leképezést a fentihez hasonlóan a 

 

képlettel, ahol f∈HomR(M,K) és w∈  N (tehát χ(f)=f∘ θ). Hasonlóképpen definiálhatjuk a χ:HomR(K,N)→ 

HomR(K,M) leképezést is a 
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képlettel, ahol g∈HomR(K,N) és u∈  K (tehát most χ(g)=θ∘  g). Valójában mindez speciális esete a következő 

definíciónak. 

 

7.7.22. Definíció.  Tegyük föl, hogy M,N,K,L modulusok az R gyűrű fölött, θ∈HomR(N,M) és ψ∈HomR(K,L). 

Ekkor Hom(θ,ψ) az a leképezés HomR(M,K)-ból HomR(N,L)-be, amelyre tetszőleges f∈HomR(M,K) esetén 

Hom(θ,ψ)(f)=ψ∘  f∘ θ. 

 

7.7.23. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a most definiált Hom(θ,ψ) leképezés csoporthomomorfizmus, és 

kommutatív R esetén R-homomorfizmus is. 

Speciálisan ha θ∈HomR(N,M), akkor 

 

az előző bekezdésben tárgyalt homomorfizmusok. Még speciálisabban a fenti A* lineáris leképezés valójában 

Hom(A,idT). 

7.7.24. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a fenti leképezések tartják a kompozíció műveletét, vagyis ha θ:N→ M és 

ψ:M→ L modulushomomorfizmusok, akkor 
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A θ↦Hom(θ,idK) leképezés „megfordítja a nyilak irányát”, vagyis egy N→ M leképezésből egy 

HomR(M,K)→HomR(N,K) leképezést csinál (az M és N betűk megcserélődtek). Emiatt a kompozíció (azaz a θ és 

a ψ) sorrendje is „megfordul” az előző gyakorlat első egyenlőségében. Erről a jelenségről a kategóriákról szóló 

szakaszban, az úgynevezett kontravariáns funktorok tárgyalásakor lesz részletesebben szó (lásd 8.8.9. 

Definíció). 

A most definiált Hom(θ,ψ) leképezések elsődleges haszna az, hogy információt nyújtanak a HomR(M,K) és 

HomR(N,L) csoportokról. Mindez a homológiaelmélet egyik alappillére, de ennek részleteiről ebben a könyvben 

nem beszélünk. A [20] könyv 9. fejezetében minderről több információ található. 

Gondolkodjunk!   

7.7.25. Gyakorlat.  Melyik ismert Abel-csoporttal izomorf 

1. Hom(ℤ n
+, ℤ +); 

2. Hom(ℚ+, ℤ +) és Hom(ℚ+, ℤ n
+); 

3. Hom(ℚ+, ℚ+); 
4. Hom(ℤ p

∞, ℤ n
+)? 

7.7.26. Gyakorlat.  Legyen B tetszőleges Abel-csoport. Mutassuk meg, hogy Hom(ℤ m
+,B)≅ B[m], ahol 

B[m]={b∈  B : mb=0} (vö. 7.3.13. Definíció). 

7.7.27. Gyakorlat.  Legyen n egész, B egy Abel-csoport, és θ:B→ B az a homomorfizmus, amely minden 

elemhez az n-szeresét rendeli. Mutassuk meg, hogy a Hom(idA,θ) és Hom(θ, idA) is minden elemhez az n-

szeresét rendeli. 

7.7.28. Gyakorlat.  Szabad, illetve osztható Abel-csoport-e a pozitív valós számok csoportja a szorzásra? És a 

pozitív racionális számoké? 

7.7.29. Feladat.  Legyenek N,M,K modulusok és θ: N→ M modulushomomorfizmus. 

1. Igazoljuk, hogy ha θ injektív, akkor Hom(idK,θ) is injektív. 
2. Igaz-e, hogy ha θ szürjektív, akkor Hom(idK,θ) is szürjektív? 
3. Igazoljuk, hogy ha θ injektív, akkor Hom(θ, idK) szürjektív. 
4. Igaz-e, hogy ha θ szürjektív, akkor Hom(θ, idK) injektív? 

7.7.30. Gyakorlat.  Legyen A Abel-csoport. Megkeressük azokat az R gyűrűket, amelyek fölött az A csoport R-

modulussá tehető. Legyen S az A endomorfizmusainak (vagyis az A→ A csoporthomomorfizmusoknak) a 

gyűrűje a pontonkénti összeadásra és a kompozícióra. 

1. Mutassuk meg, hogy S tényleg gyűrű, és a θ a=θ(a) definíció az A-t bal oldali (unitér) S-modulussá teszi. 
2. Tegyük föl, hogy A egy (unitér) R-modulus. Tetszőleges r∈  R esetén jelöljük Θ(r)-rel azt az A→ A 

leképezést, amely az a∈  A-hoz az ra-t rendeli. Mutassuk meg, hogy Θ(r)∈  S, és Θ: R→ S egy 

gyűrűhomomorfizmus, amely az egységelemet az egységelembe viszi. 
3. Tegyük föl, hogy R egy gyűrű, és Θ: R→ S egy gyűrűhomomorfizmus, amely az egységelemet az 

egységelembe viszi. Mutassuk meg, hogy akkor az A csoportból (unitér) R-modulus lesz, ha a szorzást az 

 képlettel definiáljuk. 

8. A tenzorszorzat 

Az R-homomorfizmusok HomR(M,N) halmaza csoport az összeadásra, sőt kommutatív R esetén R-modulus. 

Lineáris algebrában fontos szerepe volt a bilineáris leképezéseknek is. Ezeket modulusok esetében 

bihomomorfizmusoknak hívják. Most megmutatjuk, hogyan lehet a bihomomorfizmusok vizsgálatát közönséges 

R-homomorfizmusok vizsgálatára visszavezetni. Itt is megváltozik a fogalmak viselkedése, ha az R gyűrű nem 

kommutatív. Ezért ebben a szakaszban minden gyűrűről feltesszük, hogy kommutatív. 

7.8.1. Definíció.  Legyenek M, N és K bal oldali R-modulusok. Azt mondjuk, hogy az 
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leképezés bihomomorfizmus, ha mindkét változójában R-homomorfizmus (miközben a másik változó fixen 

marad). Vagyis tetszőleges m,m1,m2∈  M, n,n1,n2∈  N és r∈  R esetén 

1. f(m1+m2,n)=f(m1,n)+f(m2,n). 
2. f(rm,n)=rf(m,n). 
3. f(m,n1+n2)=f(m,n1)+f(m,n2). 
4. f(m,rn)=rf(m,n). 

Nyilván f(0,n)=0=f(m,0) és f(-m,n)=-f(m,n)=f(m,-n) teljesül minden f bihomomorfizmusra, hiszen minden 

homomorfizmus nullát nullába visz, és az ellentettképzést is tartja. Most két fontos példát mutatunk 

bihomomorfizmusra. A másodikat már ismerjük lineáris algebrából. Az első példa szerint a szorzás tipikus 

bihomomorfizmus. 

7.8.2. Gyakorlat.  Legyen R (kommutatív) gyűrű és f(x,y)=xy. Mutassuk meg, hogy az f leképezés 

bihomomorfizmus R R× R R-ből R R-be. 

Megjegyzés 

Ha R nem kommutatív, akkor a szorzás, vagyis az (x,y)→ xy leképezés nem lesz bihomomorfizmus a 

fenti értelemben, mert ahhoz r(xy)=x(ry)-nak kellene teljesülnie. De a gyengébb (xr)y=x(ry) 

összefüggés teljesül. Ezért nemkommutatív gyűrűk fölött a bihomomorfizmus definíciójában csak egy 

ennek megfelelő, gyengébb feltételt követelnek meg. 

7.8.3. Gyakorlat.  Legyen T test, M=Tk és N=Tℓ, ezeket T-modulusnak (vagyis vektortérnek) tekintjük. Ekkor 

tetszőleges f:M× N↦ T T bihomomorfizmus a következő képlettel adható meg: ha 

 

akkor 

 

ahol tij∈  T alkalmas elemek (amelyek az f-et meghatározzák). 

Az itt szereplő tij elemeket egy mátrixba tettük, és ezt a mátrixot hívtuk az f bilineáris függvény mátrixának (a 

bilineáris függvények azok a bilineáris leképezések, amelyek a T alaptestbe képeznek). Ez a második példa úgy 

is felfogható, hogy f az xiyj képlettel megadott bihomomorfizmusok (vagyis szorzások) egy lineáris 

kombinációja. Ahhoz, hogy ez a mondat értelmes legyen, az kell, hogy a bihomomorfizmusok is modulust 

alkossanak. 

7.8.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az M× N-ből K-ba vezető bihomomorfizmusok a pontonkénti 

műveletekre nézve R-modulust alkotnak. 

Át szeretnénk tekinteni, adott M és N esetén az összes M× N-en értelmezett bihomomorfizmust. Ezek persze 

nem függetlenek egymástól, ha egyet ismerünk, akkor egy homomorfizmus utánafűzésével másmilyeneket is 

tudunk gyártani. 

7.8.5. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy f:M× N→ K bihomomorfizmus, és θ: K→ K' egy R-homomorfizmus. 

Mutassuk meg, hogy az 

 

képlettel definiált θ f:M× N→ K' függvény is bihomomorfizmus. 
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Az általános eset vizsgálata előtt néhány konkrét példát számolunk ki. Az Olvasót arra biztatjuk, hogy ismételje 

át a 7.7.25. és a 7.7.10. Gyakorlatok megoldását, mielőtt az alábbiakat elolvasná. 

7.8.6. Példa.  Legyen M=N=ℤ + (mint Abel-csoport, vagyis ℤ -modulus). 

Mivel ℤ  gyűrű is, egy bihomomorfizmust biztosan ismerünk, mégpedig a szorzást, vagyis az f0(m,n)=mn 

leképezést ℤ -be. Ha tehát θ:ℤ +→ K egy csoporthomomorfizmus egy K csoportba, akkor az f(m,n)=θ(mn) 

bihomomorfizmus lesz ℤ +×ℤ +-ból K-ba. Tudunk-e még más példát is mondani? 

A válasz az, hogy nem. Tegyük föl ugyanis, hogy f:ℤ +×ℤ +→ K egy bihomomorfizmus, és jelölje az f(1,1) 

elemet g. Ekkor 

 

Legyen θ:ℤ +→ K az a homomorfizmus, melyre θ(n)=ng. Ekkor nyilván 

 

mert mindkettő mng. 

7.8.7. Gyakorlat.  Legyen M=N=ℤ 3
+ mint Abel-csoport. Módosítsuk az iménti gondolatmenetet annak 

igazolására, hogy minden f:ℤ 3
+×ℤ 3

+→ K bihomomorfizmus f(m,n)=θ(mn) alakú alkalmas θ:ℤ 3
+→ K 

homomorfizmusra. 

7.8.8. Példa.  Legyen M=ℤ 2
+ és N=ℤ 3

+ mint Abel-csoport. 

Ez könnyebb, mint az eddigiek. Ha ugyanis f:ℤ 2
+×ℤ 3

+→ K bihomomorfizmus, és g=f(1,1), akkor 2g=f(2⋅  

1,1)=f(0,1)=0 és 3g=f(1,3⋅  1)=f(1,0)=0. Innen g=0. De akkor f is azonosan nulla. 

De akkor, miként az előző két példában, most is van egy olyan „kitüntetett” bihomomorfizmus, hogy az összes 

többi ebből egy homomorfizmus utánafűzésével kapható! Ez a kitüntetett bihomomorfizmus most a nulla (amely 

a nulla csoportba megy). 

7.8.9. Példa.  Legyen M és N a sík, mint ℝ fölötti vektortér. 

Most nem tippeljük meg előre a „kitüntetett” bihomomorfizmust, mint eddig, hanem megpróbálunk rájönni, mi 

is lehet ez. Legyen tehát f:M× N→ K bihomomorfizmus, ahol most K egy ℝ fölötti vektortér. Legyen b1, b2 a sík 

egy bázisa. Az alábbi átalakítás ismerős lineáris algebrából: 

 

Ha tehát a gij=f(bi,bj)∈  K elemeket valaki megmondja, akkor f-et már ki tudjuk számítani. Mivel a lehető 

legáltalánosabb bihomomorfizmust keressük, az ehhez tartozó K0-t úgy érdemes választani, hogy ez a négy elem 

lineárisan független legyen. 

Ha tehát K0 rögzített négydimenziós vektortér, amelyben a b11, b12, b21, b22 elemek bázist alkotnak, akkor 

definiáljunk egy f0 bilineáris függvényt a 

 

képlettel. Ekkor egy tetszőleges f:M× N→ K megkapható f0-ból egy homomorfizmus utánafűzésével. Valóban, 

ezt a θ:K0→ K homomorfizmust úgy definiálhatjuk, hogy θ( bij )=f(bi, bj) legyen. Ez az előírhatósági tétel miatt 

egyértelműen létezik, és nyilván f=θ f0. 

7.8.10. Tétel.  Legyenek M és N bal oldali R-modulusok (ahol R egy kommutatív gyűrű). Ekkor van egy 

„legáltalánosabb” M× N-en értelmezett bihomomorfizmus, abban az értelemben, hogy minden 

bihomomorfizmus ebből egy homomorfizmus utánafűzésével kapható. Pontosabban, létezik egy K0 bal oldali R-

modulus, és egy f0: M× N→ K0 bihomomorfizmus, hogy tetszőleges f:M× N→ K bihomomorfizmushoz 

egyértelműen található egy θ: K0→ K modulushomomorfizmus, melyre f=θ f0 teljesül. 
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Bizonyítás. Egy nagyon tanulságos, tipikusan algebrista módszerrel megkonstruálunk egy K0 modulust, és hozzá 

egy f0 bihomomorfizmust, amelyek teljesítik a feltételeket. Durván fogalmazva: ezeket olyan szabadra csináljuk, 

amennyire csak lehetséges. Az Olvasónak esetleg érdemes átismételnie a definiáló relációkról szóló 

csoportelméleti tételeket (10. szakasz), mielőtt ezt a bizonyítást megismeri. 

A legjobb az lenne, ha K0-ban szabad generátorrendszert, más szóval bázist alkotnának az f0(m,n) elemek. Mert 

egy bázison előírhatjuk a homomorfizmusokat, és így találhatnánk olyan θ-t is, mely f0(m,n)-et a kívánt helyre, 

vagyis f(m,n)-be képzi. Ennyire szabadon azonban nem dolgozhatunk. Hiszen például f0(0,0) a nullelem kell 

hogy legyen K0-ban, és így nem lehet benne bázisban. De ez nem okoz bajt, mert f(0,0) is a nullelem lesz K-ban, 

és bármelyik θ: K0→ K homomorfizmus a nullát nullába viszi, vagyis a (0,0) elempár automatikusan rendben 

lesz. 

Vannak az f0(m,n) vektorok között további „kényszerű” összefüggések is. Például f0(m1+m2,n) az f0(m1,n) és az 

f0(m2, n) összege kell, hogy legyen. De ez sem okoz bajt, mert ugyanezt az összefüggést f-nek is teljesítenie kell. 

Tekintsük azt az F szabad R-modulust (azaz R R alkalmas számú példányban vett direkt összegét), melynek 

annyi báziseleme van, ahány (m,n)∈  M× N pár. Ezeket a báziselemeket jelöljük b(m,n)-nel. Az f0(m,n)=b(m,n) 

leképezés nem bihomomorfizmus, ezért F-et lefaktorizáljuk úgy, hogy az legyen. 

Tekintsük F-nek a következő elemeit, midőn r befutja R-et m1, m2, m befutja M-et, és n1, n2, n befutja N-et. 

1. b(m1+m2,n)-b(m1,n)-b(m2,n). 
2. b(rm,n)-rb(m,n). 
3. b(m,n1+n2)-b(m,n1)-b(m,n2). 
4. b(m,rn)-rb(m,n). 

Jelölje E az összes ilyen elem által generált részmodulust, legyen K0=F/E, és definiáljuk az f0:M× N→ K0 

függvényt az 

 

képlettel. Megmutatjuk, hogy ezek kielégítik a feltételeket. 

Az f0 azért bihomomorfizmus, mert a faktorizálást ennek megfelelően végeztük. Például az f0(rm,n)=rf0(m,n) 

összefüggés bizonyítása a következő: b(rm,n)-rb(m,n)∈  E, és így 

 

(az utolsó egyenlőség azért teljesül, mert így definiáltuk a faktormodulusban az r-rel való szorzást). Hasonlóan 

látható be a többi azonosság is, és így f0 tényleg bihomomorfizmus. 

Legyen most f:M× N→ K egy bihomomorfizmus. Meg akarjuk mutatni, hogy f megkapható f0-ból egy alkalmas 

θ utánafűzésével, vagyis van olyan θ:K0→ K modulushomomorfizmus, melyre f(m,n)=θ f0(m,n) tetszőleges 

(m,n)∈  M× N esetén. Ehhez tekintsük azt a θ0:F→ K modulushomomorfizmust, melynél tetszőleges b(m,n) 

szabad generátor képe f(m,n). Ilyen θ0 létezik, hiszen F szabad. Legyen u∈  F esetén θ(u+E)=θ0(u). Meg kell 

mutatnunk, hogy az így definiált θ függvény jóldefiniált, azaz hogy u+E=v+E esetén θ0(u)=θ0(v). Valóban, ha 

u-v∈  E, akkor u-v fölírható E generátorainak R-beli együtthatós lineáris kombinációjaként: 

 

ahol mindegyik wi a fenti (1)-(4) pontokban fölírt elemek valamelyike. Ahhoz, hogy θ0(u-v)=0 teljesüljön, elég 

tehát megmutatni, hogy θ(wi)=0 minden ilyen wi-re (hiszen θ0 modulushomomorfizmus). Ezt csak az (1) típusú 

generátorokra tesszük meg, a másik három esetet az Olvasóra bízzuk. Ha tehát wi=b(m1+m2,n)-b(m1,n)-b(m2,n), 

akkor 

 

hiszen f bihomomorfizmus. Ezzel tehát beláttuk, hogy θ jóldefiniált. 
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Azt könnyű kiszámolni, hogy θ művelettartó (lásd a 7.1.14. Gyakorlatot). Nyilvánvalóan teljesül az f(m,n)=θ 

f0(m,n) összefüggés is, hiszen 

 

Tehát θ a kívánt tulajdonságú. 

Meg kell még mutatni, hogy θ egyértelmű. Ez abból következik, hogy a b(m,n) elemek generálják F-et, tehát a 

K0-t is generálják ezek képei, vagyis az f0(m,n) alakú elemek, ahol (m,n) befutja M× N-et. De θ értéke az f0(m,n) 

elemen meg van adva (nevezetesen f(m,n)), és ezért az ilyen elemek lineáris kombinációin is ki tudjuk számítani 

az értékét. Tehát θ tényleg egyértelműen meghatározott. □ 

7.8.11. Definíció.  Az előző tételben szereplő K0 modulust az M és Ntenzorszorzatának nevezzük, és M ⊗ N-nel 

jelöljük. Az f0(m,n) helyett az m ⊗ n jelölést alkalmazzuk. 

A tenzorszorzatot az előző tételben megadott tulajdonság egyértelműen meghatározza (lásd 7.8.21. Gyakorlat). 

Használatakor, kiszámításakor ne a fenti faktormodulusos konstrukciót használjuk, hanem magát az előző tételt! 

Ezt az új jelölés segítségével még egyszer megfogalmazzuk, és a használatára két példát is mutatunk. 

7.8.12. Tétel.  Legyenek M és N modulusok az R kommutatív gyűrű fölött. Ekkor minden f:M× N→ K 

bihomomorfizmushoz egyértelműen létezik egy olyan θ: M ⊗ N→ K modulushomomorfizmus, hogy tetszőleges 

(m,n)∈  M× N esetén 

 

Az M ⊗ N elemei a  lineáris kombinációk, ahol (mi,ni)∈  M× N és ri∈  R. 

Az előbbi példák szerint tehát ℤ + ⊗ ℤ +≅ ℤ + és ℤ 2
+ ⊗ ℤ 3

+=0. Most kidolgozunk egy példát a fenti tétel 

használatának illusztrálására. 

7.8.13. Példa.  ℚ+ ⊗ ℚ+≅ ℚ+, mint Abel-csoport, vagyis ℤ -modulus. 

A megoldásnak két lépése van. Az elsőben megmutatjuk, hogy ℚ+ ⊗ ℚ+ „nem nagyobb”, mint ℚ+. E 

tenzorszorzat általános eleme 

 

ahol ri, pi, qi∈  ℚ. Ezt az összeget egyszerűbb alakra hozzuk. Ha a,b,c,d egészek, akkor 

 

Tehát beláttuk, hogy pi ⊗ qi=1 ⊗ piqi. Hasonlóan az ri együtthatókat is „bevihetjük” a második tényezőbe. 

Összevonás után tehát a fenti összeg az 

 

alakot ölti. Így beláttuk, hogy ℚ+ ⊗ ℚ+ minden eleme 1 ⊗ q alakú, ahol q∈  ℚ. 

A második lépésben belátjuk, hogy ℚ+ ⊗ ℚ+ „legalább akkora”, mint ℚ+. Tekintsük az f(p,q)=pq leképezést ℚ× 

ℚ-ból ℚ-ba. Ez bihomomorfizmus, és így keresztülvezethető a tenzorszorzaton, azaz van olyan θ:ℚ+→ ℚ+ 

homomorfizmus, melyre θ(p ⊗ q)=pq. Speciálisan θ(1 ⊗ q)=q. 

Most már látjuk, hogy ℚ+ ⊗ ℚ+≅ ℚ+, hiszen a θ: (1 ⊗ q)↦ q és a ψ: q↦ (1 ⊗ q) homomorfizmusok egymás 

inverzei, és pont a kívánt izomorfizmust létesítik. 

7.8.14. Tétel.  Legyenek V és W vektorterek a T test fölött, b1,...,bk bázis V-ben, és c1,..., cℓ bázis W-ben. Ekkor V 

⊗ W egy kℓ-dimenziós vektortér, amelyben bázist alkotnak a bi ⊗ cj vektorok. 
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Bizonyítás. Most is a fenti mintamegoldásban bemutatott két lépést tesszük meg. Tudjuk, hogy V ⊗ W elemei a 

 alakú lineáris kombinációk. Ha az itt szereplő ui és vi vektorokat fölírjuk a megfelelő 

bázisokban, és a  ⊗  bilinearitása szerint ezeket kibontjuk (ahhoz hasonlóan, ahogy a 7.8.9. Példa kiszámítása 

során eljártunk), majd összevonunk, akkor a végén a bi ⊗ cj vektorok egy T-beli együtthatós lineáris 

kombinációját kapjuk. Ezek tehát generálják a V ⊗ W tenzorszorzatot. 

Meg kell még mutatnunk, hogy függetlenek is, ehhez egy ügyes bihomomorfizmust kell megadnunk. Legyen [v] 

a v∈  V-hez tartozó oszlopvektor a c1,...,ck bázisban, és definiáljuk a [w] oszlopvektort analóg módon (ahol w∈  

W). Tekintsük az f(v,w)=[v][w]T leképezést (itt [w]T a [w] transzponáltja, az egymás mellé írás pedig 

mátrixszorzást jelöl). Ez az f átvezethető a tenzorszorzaton, vagyis létezik egy θ:V ⊗ W→ Tk×ℓ lineáris 

leképezés, melyre θ(v ⊗ w)=[v][w]T. Azonnal látjuk, hogy a bi ⊗ cj vektorok képei lineárisan független 

mátrixok lesznek, ezért maguk is függetlenek. 

A most használt [v][w]T alakú mátrixokat a lineáris algebrában diádoknak nevezik. Ez a bizonyítás mutatja, 

hogy a tenzorszorzat és a diádok között szoros kapcsolat van. □ 

Zárásként röviden szót ejtünk leképezések tenzorszorzatáról, ez kicsit hasonlít ahhoz, ahogy a Hom(θ,ψ) 

leképezést definiáltuk az előző szakasz végén. 

7.8.15. Definíció.  Tegyük föl, hogy M,N,K,L modulusok az R gyűrű fölött, ψ∈HomR(M,K) és χ∈HomR(N,L). 

Tekintsük azt az f:M× N→ K ⊗ L bihomomorfizmust, amelyre tetszőleges m∈  M és n∈  N esetén 

 

Azt az egyértelműen létező θ:M ⊗ N→ K ⊗ L homomorfizmust, amelyre 

 

a ψ és χleképezések tenzorszorzatának nevezzük, és ψ ⊗ χ-vel jelöljük. 

Speciálisan ha lineáris leképezésekről van szó, akkor a tenzorszorzatuk mátrixát a következőképpen lehet 

fölírni. Tegyük föl, hogy A: V→ U lineáris leképezés két vektortér között, melynek mátrixa az  

bázispárban a k× m-es M=((mpi)) mátrix. Ugyanígy legyen a B: W→ Z lineáris leképezés mátrixa a  

bázispárban az ℓ× n-es N=((nqj)) mátrix. Ekkor az A ⊗ B: V ⊗ W→ U ⊗ Z lineáris leképezés az ai ⊗ bj 

bázisvektort A(ai) ⊗ B(bj)-be viszi. A lineáris leképezés mátrixának definíciója miatt 

 

Ezért 

 

ahol 1≤ p≤ k és 1≤ q≤ ℓ. Ez azt jelenti, hogy ha K jelöli az A ⊗ B mátrixát abban a bázispárban, amelynek első 

komponense az ai ⊗ bj vektorokból álló bázis, második komponense pedig a cp ⊗ dq vektorokból álló bázis, 

akkor ennek a mátrixnak kℓ sora és mn oszlopa van, és az ai ⊗ bj vektorhoz tartozó oszlop és a cp ⊗ dq vektorhoz 

tartozó sor metszéspontjában az mpinqj skalár áll. A K mátrixot tehát a következőképpen kaphatjuk meg. Vegyük 

az N mátrixot, és ebben mindegyik nqj elem helyébe írjuk be az Mnqj=((mpinqj)) mátrixot. 

7.8.16. Definíció.  A most kapott K mátrixot az M és N mátrixok tenzorszorzatának, vagy Kronecker-

szorzatának nevezzük, és M ⊗ N-nel jelöljük. 

Azt láttuk be tehát, hogy az A és B lineáris leképezések tenzorszorzatának mátrixa az A és B mátrixainak 

Kronecker-szorzata (alkalmas bázispárban). 

Gondolkodjunk!   

7.8.17. Gyakorlat.  Melyik Abel-csoporttal (ℤ -modulussal) izomorfak az alábbi csoportok? Itt p prímszám, és 

ℤ p
∞ a kváziciklikus csoport (7.7.16 Definíció). 

1. ℤ + ⊗ ℤ n
+. 
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2. ℤ m
+ ⊗ ℤ n

+. 
3. ℚ+ ⊗ ℤ n

+. 
4. ℤ p

∞ ⊗ ℤ n
+. 

5. ℤ p
∞ ⊗ ℤ p

∞. 

7.8.18. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy tetszőleges A Abel-csoportra ℤ + ⊗ A≅ A. Általánosítsuk az állítást ℤ  

helyett tetszőleges gyűrűre. 

7.8.19. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy tetszőleges B Abel-csoportra ℤ m
+ ⊗ B izomorf a B/mB 

faktorcsoporttal. 

7.8.20. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy osztható csoportnak torziócsoporttal vett tenzorszorzata nulla. 

7.8.21. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a tenzorszorzat egyértelmű a következő értelemben. Ha M és N adott 

R-modulusok, és K0, f0, illetve a K1, f1 egyaránt teljesítik a 7.8.10. Tételben kirótt kívánalmakat, akkor K0≅ K1, 

sőt f0 és f1 is „ugyanúgy viselkedik”, azaz olyan θ: K0→ K1 izomorfizmus is létezik, melyre tetszőleges (m,n)∈  

M× N esetén f1(m,n)=θ f0(m,n). 

7.8.22. Feladat.  Legyenek M, N, K tetszőleges bal oldali R-modulusok. Igazoljuk az alábbi izomorfizmusokat. 

1. M ⊗ N≅ N ⊗ M (a tenzorszorzat kommutatív). 
2. (M ⊗ N) ⊗ K≅ M ⊗ (N ⊗ K) (a tenzorszorzat asszociatív). 
3. (M× N) ⊗ K≅ (M ⊗ K)× (N ⊗ K). Igaz marad-e az állítás végtelen sok tényezős direkt szorzatra? És direkt 

összegre? 
4. HomR(M ⊗ N, K)≅ HomR(M, HomR(N,K)). 

7.8.23. Gyakorlat.  Adjunk példát olyan A≤ B és C Abel-csoportokra, továbbá a∈  A és c∈  C elemekre, hogy a 

⊗ c=0, ha azt a B ⊗ C csoportban értelmezzük, de nem nulla, ha azt az A ⊗ C csoportban értelmezzük, sőt A ⊗ 

C nem is izomorf B ⊗ C egy részcsoportjával. Igazoljuk, hogy ez nem fordulhat elő, ha A direkt összeadandója 

B-nek. 

7.8.24. Gyakorlat.  Legyenek n,m rögzített egészek, A és B Abel-csoportok, ψ:A→ A az a homomorfizmus, 

amely minden elemhez az n-szeresét rendeli, χ:B→ B pedig az a homomorfizmus, amely minden elemhez az m-

szeresét rendeli. Mutassuk meg, hogy a ψ ⊗ χ minden elemhez az nm-szeresét rendeli. 

7.8.25. Feladat.  Legyenek N,M,K modulusok és θ: N→ M modulushomomorfizmus. 

1. Igazoljuk, hogy ha θ szürjektív, akkor idK ⊗ θ is szürjektív. 
2. Igaz-e, hogy ha θ injektív, akkor idK ⊗ θ is injektív? 

7.8.26. Gyakorlat.  Legyen θ:x↦ 2x a ℤ 2
+→ℤ 4

+ beágyazás. Ekkor a θ ⊗ θ kifejezést kétféleképpen érthetjük. 

Az első értelmezés szerint ez két leképezés tenzorszorzata, a második szerint pedig a Hom(ℤ 2
+,ℤ 4

+) csoport 

önmagával vett tenzorszorzatának egy eleme. Mutassuk meg, hogy ez a két értelmezés nem lehet ugyanaz, mert 

θ ⊗ θ az egyik értelmezés szerint nulla, a másik szerint nem. 

7.8.27. Feladat.  Legyen R főideálgyűrű, T ennek a hányadosteste, és M egy végesen generált R-modulus. 

Mutassuk meg, hogy a T ⊗ M modulus vektortérré tehető T fölött, amelynek a dimenziója ugyanannyi, mint az 

M ciklikus modulusok direkt összegére való felbontásában a nulla rendű összeadandók száma. Hogyan segít ez 

az észrevétel a felbontás egyértelműségének bizonyításában? 

9. Nemkommutatív gyűrűk 

Ebben a szakaszban rövid összefoglalót adunk a nemkommutatív gyűrűk elméletének kiindulópontjairól. A 

címbeli „nemkommutatív” jelzőt annak a rövidítésére használjuk, hogy „nem feltétlenül kommutatív”. A 

bizonyítandó tételek kommutatív gyűrűkben is érvényesek (és hasznosak is, bár a kommutativitás miatt sokszor 

egyszerűbb belátni őket, mint általában). Most is Fried Ervin [20] könyvét ajánljuk a témában való részletesebb 

elmélyedéshez. 

Ha R gyűrű, akkor sokszor lehet egy olyan I ideált találni, hogy I viszonylag „csúnya”, de az R/I faktorgyűrű 

már „szép”. Például ha R=ℤ 4, akkor legyen I={0,2}. Ekkor I zérógyűrű, bármely két elemének szorzata nulla. 

Ugyanakkor R/I a kételemű test lesz. Az I ideál elemei pontosan azok az a∈ℤ 4 elemek, amelyekre 1-a 
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invertálható. Az egyszerűség kedvéért egységelemes R gyűrűben mutatjuk meg, hogy ezt az ideált hogyan lehet 

általában megtalálni. 

7.9.1. Definíció.  Legyen R egységelemes gyűrű. Azoknak az a∈  R elemeknek a halmazát, amelyekre minden 

r∈  R esetén 1-ra invertálható, az RJacobson-radikáljának nevezzük, és J(R)-rel jelöljük. 

Az Olvasó bizonyára emlékszik, hogy egy kommutatív gyűrű I ideáljának a radikálja az I-be hatványozható 

elemekből áll (5.6.3. Definíció). Speciálisan a {0} radikálja az úgynevezett nilpotens elemek halmaza, vagyis 

azoké, amelyeknek valamelyik hatványa nulla. Ez a fogalom kapcsolódik a Jacobson-radikálhoz, de nem azonos 

vele. 

Ha az a∈  R elemre teljesül, hogy an=0, akkor 

 

(ez lényegében a mértani sor összegképlete). Ezért 1-a invertálható. 

7.9.2. Állítás.  Ha B olyan balideálja az R gyűrűnek, amelynek minden eleme nilpotens, akkor B⊆ J(R). 

Kommutatív gyűrűben minden nilpotens elem benne van a Jacobson-radikálban. 

Bizonyítás. Ha b∈  B, akkor rb∈  B, ezért rb nilpotens. Így a fentiek szerint 1-rb invertálható. Ez minden r∈  R 

esetén igaz, tehát b∈  J(R). Ha R kommutatív gyűrű, akkor bn=0-ból (rb)n=0 következik, tehát b∈  J(R). □ 

Az még kommutatív gyűrűben sem igaz, hogy a Jacobson-radikál minden eleme nilpotens lenne, mint a 

következő példa mutatja. 

7.9.3. Gyakorlat.  Legyen R≤ℚ a páratlan nevezőjű törtekből álló részgyűrű. Mutassuk meg, hogy R Jacobson-

radikálja a páros számlálójú törtekből áll. Számítsuk ki a ℤ  Jacobson-radikálját is. 

A 7.9.15. Wedderburn–Artin-tételben majd belátjuk, hogy úgynevezett Artin-gyűrűk (azaz balideálokra 

minimumfeltételes gyűrűk) esetében a radikál minden eleme nilpotens. Annyi általában is igaz, hogy a radikál 

nem tartalmazhat a nullán kívül idempotens elemet, azaz olyat, aminek a négyzete saját maga. 

7.9.4. Definíció.  Az R gyűrű e elemét idempotensnek nevezzük, ha e2=e. 

7.9.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha R egységelemes gyűrű, és e2=e∈  J(R), akkor e=0. 

7.9.6. Tétel.  Az R Jacobson-radikálja az R maximális balideáljainak a metszete, és R-nek kétoldali ideálja. 

Emlékeztetjük az Olvasót, hogy az R maximális balideálján olyan M≠ R balideált értünk, amely a R valódi 

balideáljai között maximális, tehát M-et az R balideáljai közül csak M és R tartalmazhatja. 

Bizonyítás. Tegyük föl, hogy a∈  J(R), de a∉  M egy alkalmas M maximális balideálra. Az m+ra alakú elemek, 

ahol m∈  M és r∈  R, könnyen láthatóan balideált alkotnak, amely M-et és az a elemet is tartalmazza. Az M 

maximalitása miatt ez a balideál az egész R, és így speciálisan az egységelem is 1=m+ra alakban írható. Innen 

1-ra=m. Mivel a∈  J(R), ezért 1-ra-nak van egy s balinverze. Ekkor sm=s(1-ra)=1, vagyis 1∈  M. Ebből az 

M=R ellentmondást kapjuk. Beláttuk tehát, hogy J(R) része minden maximális balideálnak. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy az a∈  R elem benne van mindegyik maximális balideálban. Megmutatjuk, hogy 

1-a invertálható. Ha ez sikerül, akkor ezt a gondolatmenetet ra-ra is alkalmazhatjuk minden r∈  R esetén, hiszen 

ez is benne van minden maximális balideálban. Ebből tehát adódni fog, hogy a∈  J(R), és így J(R) tényleg a 

maximális balideálok metszete. 

Tegyük föl indirekt, hogy 1-a-nak nincs balinverze. Ekkor az R(1-a) balideál nem tartalmazza 1-et, és így 

valódi. Az 5.4.7. Gyakorlat (lényegében Krull tétele) miatt R(1-a) része egy M maximális balideálnak. A feltétel 

szerint a∈  M, ugyanakkor 1-a∈  R(1-a)⊆ M, és innen 1=a+(1-a)∈  M, ami ellentmondás. Beláttuk tehát, hogy 

az 1-a elemnek létezik egy s balinverze. Megmutatjuk, hogy ez jobbinverz is. 

Az s(1-a)=1 összefüggésből 1-s=-sa, ami benne van minden maximális balideálban, és így a már bizonyítottak 

szerint 1-(1-s)=s-nek van egy t balinverze. De s-nek 1-a jobbinverze, és így a 2.2.10. Feladat szerint t=1-a 

kétoldali inverze s-nek. Azaz s jobbinverze is (1-a)-nak. Így beláttuk, hogy J(R) az R maximális balideáljainak a 

metszete, speciálisan maga is balideál. Annak igazolását, hogy jobbideál is, a következő lemma segíti elő. 
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7.9.7. Lemma.  Legyen M maximális balideálja az R (egységelemes) gyűrűnek és b∈  R. A B={x∈  R : xb∈  M} 

halmaz b∉  M esetén R-nek maximális balideálja. 

Bizonyítás. Nyilván B zárt az összeadásra és az R elemeivel való balszorzásra. Mivel b∉  M miatt 1∉  B, ezért B≠ 

R. Tegyük föl, hogy R≥ N>B egy balideál. Ekkor Nb+M is nyilván balideál, ami N≠ B miatt M-nél nagyobb. Az 

M maximalitása miatt Nb+M=R, speciálisan b is fölírható nb+m alakban, ahol n∈  N és m∈  M. Innen (1-

n)b=m∈  M, tehát B definíciója miatt 1-n∈  B⊆ N. De n∈  N is teljesül, tehát 1=(1-n)+n∈  N, azaz N=R. Ezért B 

tényleg maximális balideál. □ 

A 7.9.6. Tétel bizonyítását most már befejezhetjük. Tegyük föl, hogy a∈  R benne van R minden maximális 

balideáljában, be kell látni, hogy ab is benne van minden b∈  R esetén. Legyen M maximális balideál. Ha b∈  M, 

akkor ab∈  M. Ha nem, akkor tekintsük a 7.9.7. Lemmában konstruált B maximális balideált. A feltétel szerint 

a∈  B, ami B definíciója szerint azt adja, hogy ab∈  M. Ezzel a tételt beláttuk. □ 

Megjegyzés 

Az előző tétel bizonyítását úgy jellemezhetnénk, hogy „trükkös számolás”. Gyakran megesik, hogy a 

trükkök mögött egy föl nem tárt, mélyebb jelenség áll, melynek megértésével a trükkök természetessé 

válnak. Ennek szellemében megpróbáljuk elmagyarázni, hogy a 7.9.7. Lemma esetében miért segít, ha 

R helyett R-modulusokat vizsgálunk. 

Ha M maximális balideál egy R gyűrűben, akkor R-modulusnak tekinthető (7.1.9. Gyakorlat, (6) pont). Így 

beszélhetünk a K=R R/R M faktormodulusról is, ami egyszerű modulus, hiszen a részmodulusainak az R gyűrű 

M-et tartalmazó balideáljai felelnek meg kölcsönösen egyértelműen (lásd 7.1.8. Gyakorlat). A 7.9.7. Lemmában 

definiált B éppen a K faktormodulus b'=b+M elemének annullátora (7.3.4. Definíció). Mivel b∉  M, ezért b'≠ 0. 

Tekintsük azt az θ:R R→ K modulushomomorfizmust, amely minden r∈  R elemhez rb'-t rendel. Ennek magja B, 

képe pedig az egész K (hiszen K egyszerű modulus, és θ(1)=b'≠ 0 miatt a kép nem csak a nullából áll). Ezért a 

homomorfizmustétel miatt K≅ R R/R B, azaz R R/R B is egyszerű modulus, és ezért B maximális balideál. Ezzel 

trükkmentes bizonyítást adtunk a 7.9.7. Lemmára, ami elvezet a Jacobson-radikál újfajta értelmezéséhez. 

7.9.8. Állítás.  Minden (egységelemes) R gyűrű Jacobson-radikálja az egyszerű R-modulusok annullátorainak a 

metszete. 

Emlékeztetőül: egy K modulus annullátora azokból az r∈  R elemekből áll, amelyekre rk=0 teljesül minden k∈  

K esetén (7.3.4. Definíció), ez R-nek kétoldali ideálja (7.3.5. Gyakorlat). 

Bizonyítás. Ha K egy egyszerű R-modulus, és 0≠ b∈  K, akkor az imént láttuk be, hogy b annullátora egy B 

maximális balideál. Ezért ha a∈  J(R), akkor a∈  B, és így ab=0. Vagyis J(R) része K annullátorának. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy az a∈  R elem minden egyszerű R-modulust annullál. Legyen M maximális 

balideálja R-nek. Ekkor K=R R/R M egyszerű modulus, melynek 1+M eleme. Ezért a(1+M) nulla, vagyis a∈  M. 

Ezért az a elem benne van minden maximális balideálban. □ 

A modulusok segítenek abban is, hogy stratégiát tervezzünk R szerkezetének leírására. Legyen K egy egyszerű 

R-modulus és I ennek az annullátora. Ekkor R elemei balszorzással „hatnak” a K Abel-csoporton: ha r∈  R, 

akkor a θr: k↦ rk leképezés a K+ Abel-csoportnak endomorfizmusa (7.7.30. Gyakorlat (2) pont). Alkalmazzuk a 

gyűrűk homomorfizmustételét az r↦ θr leképezésre. Ennek magja I, és így azt kapjuk, hogy az R/I faktorgyűrű 

izomorf a K+ endomorfizmus-gyűrűjének egy részgyűrűjével. Annak felhasználásával, hogy a K modulus 

egyszerű, erről a részgyűrűről egy erős állítást tudunk bizonyítani, és így az R/I gyűrű szerkezetét bizonyos 

értelemben leírhatjuk. 

7.9.9. Definíció.  Legyen K vektortér egy D ferdetest fölött. A Hom(K) lineáris transzformációinak egy R 

részgyűrűjét sűrűnek nevezzük, ha bárhogyan is veszünk ki véges sok lineárisan független b1,...,bn∈  K vektort, 

és ugyanennyi c1,..., cn∈  K tetszőleges vektort, létezik olyan A∈  R lineáris transzformáció, amelyre A(bi)=ci 

teljesül minden 1≤ i≤ n esetén. 

A definícióban szereplő gyűrűket röviden sűrű mátrixgyűrűknek nevezzük (ha K végtelen dimenziós, akkor a 

lineáris transzformációknak végtelen mátrixok felelnek meg). Ha K véges dimenziós, akkor egy sűrű részgyűrű 

nyilván csak az egész Hom(V) lehet, azaz ekkor R izomorf egy D fölötti teljes mátrixgyűrűvel. Sűrű részgyűrűt 

alkotnak például tetszőleges vektortér esetében a véges rangú lineáris transzformációk. 
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7.9.10. Tétel.  [Jacobson sűrűségi tétele] Legyen R egységelemes gyűrű, K egy egyszerű R-modulus, és I ennek 

az annullátora. Ekkor K egy alkalmas ferdetest fölött vektortérré tehető úgy, hogy R/I izomorf a K lineáris 

transzformációinak egy sűrű részgyűrűjével. 

A bizonyítás megtalálható a [20] könyv 9.3. szakaszában. Ezzel megértettük az R gyűrűnek az „I fölötti részét”. 

De akkor meg tudjuk érteni a „J(R) fölötti részt” is, a következőképpen. Soroljuk föl az összes egyszerű R-

modulust, legyenek ezek Kℓ, ahol ℓ∈  L, és legyen Iℓ a Kℓ annullátora. Készítsük el az R/Iℓ gyűrűk S direkt 

szorzatát, és rendeljük hozzá minden r∈  R-hez a 

 

elemet. (A direkt szorzat komponenseit L elemeivel indexeljük, a ψ(r) elem ℓ-edik komponense az R/Iℓ 

faktorgyűrű r+Iℓ eleme.) A ψ magja azokból az r∈  R elemekből áll, melyekre r+Iℓ az R/Iℓ nulleleme minden ℓ∈  

L esetén, azaz amelyek benne vannak mindegyik Iℓ-ben. Így a 7.9.8. Állítás szerint ψ magja J(R). A 

homomorfizmustétel tehát a következőt adja. 

7.9.11. Tétel.  Legyen R egységelemes gyűrű. Ekkor R/J(R) izomorf egy olyan direkt szorzat egy 

részgyűrűjével, melyben a komponensek sűrű mátrixgyűrűk. 

Megjegyzés 

A most látott konstrukciót szubdirekt szorzatnak nevezzük majd az általános algebrákról szóló 

fejezetben (lásd a 8.4.12. Definíciót és a 8.4.15. Következményt). Ez azt a többletet jelenti, hogy ha a 

most kapott, R/J(R)-rel izomorf R'≤ S részgyűrűt levetítjük a direkt szorzat tetszőleges ℓ-edik 

komponensére, akkor az egész R/Iℓ sűrű mátrixgyűrűt kapjuk (és nemcsak egy részgyűrűjét). 

A most kapott felbontás néha nem mond sokat R/J(R) szerkezetéről. Például ha R=ℤ , akkor J(R)=0 (7.9.3. 

Gyakorlat), és a tételből az adódik, hogy ℤ  izomorf a ℤ p testek direkt szorzatának egy részgyűrűjével (ahol p 

befutja a pozitív prímszámokat). Mindazonáltal már az eddigiek is elegendőek meglepő, szép tételek 

bizonyítására, mint például a következő (vö. 7.9.18. Feladat). 

7.9.12. Tétel.  Ha az R gyűrű minden r eleméhez van olyan n>1 egész, hogy rn-r benne van R centrumában, 

akkor R kommutatív. 

Abban sem reménykedhetünk, hogy a J(R) Jacobson-radikált az általános esetben leírhatjuk. Van azonban egy 

olyan feltétel, amely sokszor teljesül, és amely J(R)-nek is, R/J(R)-nek is jelentősen behatárolja a szerkezetét. 

7.9.13. Definíció.   Az R gyűrű Artin-gyűrű, ha balideáljainak minden nem üres halmazában van minimális 

elem, azaz ha R balideálokra minimumfeltételes. 

Ez a maximumfeltétel analogonja. Az 5.4.3. Tételhez hasonlóan a minimumfeltétel is jellemezhető a fogyó 

láncok megszakadásával (de a véges generáltsággal nem). A helyzet annyiban sem szimmetrikus, hogy a 

minimumfeltétel erősebb a maximumfeltételnél. 

7.9.14. Tétel.  [Hopkins, Levitzki]Ha R egységelemes Artin-gyűrű, akkor bal Noether-féle, azaz balideáljaira 

érvényes a maximumfeltétel. 

Megjegyzés 

Hagyjuk el az egységelemesség feltételét. Ekkor az előző tétel nem marad igaz, ellenpélda egy 

kváziciklikus csoportra (7.7.16. Definíció) épített zérógyűrű. Sőt, Fuchs László és Szele Tibor 

eredménye szerint egy Artin-gyűrű pontosan akkor Noether, ha az additív csoportja nem tartalmaz 

kváziciklikus részcsoportot. 

7.9.15. Tétel.  [Wedderburn–Artin-tétel] Legyen R (egységelemes) Artin-gyűrű. 

1. az R Jacobson-radikálja nilpotens ideál, vagyis J(R)n={0} alkalmas n egészre. (Azaz J(R) bármely n 

elemének nulla a szorzata, speciálisan minden eleme nilpotens). 
2. Az R/J(R) faktorgyűrű véges sok, ferdetest fölötti teljes mátrixgyűrű direkt szorzatával izomorf. 
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Bizonyítás. Csak a tétel első állítását mutatjuk meg, előbb azonban röviden leírjuk azt az utat, ahogy a második 

állítás az eddig tanultakból kihozható. Elsőként azt kell alkalmas balideálok konstruálásával igazolni, hogy ha 

egy sűrű mátrixgyűrű Artin-féle, akkor a szóban forgó vektortér véges dimenziós, és így valójában teljes 

mátrixgyűrűről van szó. Az Iℓ ideálok véges metszeteinek halmazában is van minimális, és ebből következik, 

hogy R/J(R) véges sok teljes mátrixgyűrű szubdirekt szorzata. Azt, hogy valójában direkt szorzatot kapunk, az 

általános algebráknál szereplő 8.6.37. Feladat biztosítja. 

Az (1) bizonyításához legyen J=J(R), és tekintsük R balideáljainak (valójában ideáljainak) az alábbi láncát: 

 

(itt Jn komplexusszorzatot jelöl az 5.1.12. Definíció értelmében, azaz olyan összegek halmazát, amelynek tagjai 

J elemeiből képzett n-tényezős szorzatok). Az Artin-tulajdonság miatt ez a lánc stabilizálódik, azaz van olyan n, 

hogy m≥ n esetén Jm=Jn. Legyen Q=Jn, akkor m=2n-re Q2=Q adódik. Azt szeretnénk belátni, hogy Q={0}, 

tegyük föl, hogy ez nem igaz. 

Legyen J minimális azon {0}≠ J⊆ Q balideálok halmazában, melyekre QJ=J. Ez a halmaz nem üres, hiszen Q 

eleme, tehát ilyen J létezik. Mivel QJ=J≠{0}, létezik olyan r∈  J, melyre Qr≠ {0}. Ekkor Q(Qr)=Qr, másfelől 

Qr⊆ J, és így J minimalitása miatt Qr=J. Ezért r=ar alkalmas a∈  Q-ra, azaz (1-a)r=0. De a∈  Q⊆ J(R), és így 

1-a-nak létezik egy s balinverze. Ezzel balról szorozva 0=s(1-a)r=r adódik, ami ellentmond annak, hogy Qr≠ 0. 

□ 

7.9.16. Gyakorlat.  Határozzuk meg a ℤ n gyűrű Jacobson-radikálját, és bontsuk föl a szerinte vett faktort testek 

direkt szorzatára. 

7.9.17. Feladat.  Legyen T test. Határozzuk meg az T fölötti n× n-es felső háromszögmátrixok R gyűrűjének 

Jacobson-radikálját, és bontsuk föl a szerinte vett faktort testek direkt szorzatára. 

Az előző feladat mutatja, hogy a 4.13.25. Feladat könnyen általánosítható a következőképpen. Legyen S 

nilpotens részgyűrű az R egységelemes gyűrűben. Ekkor az 1+s alakú elemek, ahol s∈  S, nilpotens 

részcsoportot alkotnak R multiplikatív csoportjában. Így összekapcsolódik a nilpotens gyűrű és a nilpotens 

csoport fogalma. 

7.9.18. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha az R véges gyűrű minden r eleméhez van olyan n>1 egész, hogy rn=r, 

akkor R kommutatív. 

Megjegyzés 

Az előző feladatban az R végessége nemcsak azért kellett, hogy a Wedderburn–Artin-tételt 

alkalmazhassuk! Nem könnyű ugyanis belátni az állítást végtelen ferdetest esetében. Ha az Olvasó 

elfogadja, hogy az állítás igaz ferdetestre, akkor az eddig kimondott eredményekből össze tudja már 

rakni az általános eset bizonyítását, sőt a 7.9.12. Tétel bizonyításától sem jár messze. 

Az Artin-féle tulajdonságot úgy lehet egyszerűen biztosítani, hogy egy (véges gyűrűt, vagy) véges dimenziós, 

egységelemes algebrát tekintünk (ilyen szerepel például a 7.9.17. Feladatban). Ekkor ugyanis minden balideál 

altér lesz, és így a minimumfeltétel teljesül. Igen fontos példa erre a csoportalgebra. 

Legyen G={g1,...,gn} véges csoport, T egy test, és tekintsük a 

 

alakú formális lineáris kombinációkat, ahol λi∈  T. Ezek nyilván vektorteret alkotnak az összeadásra, de össze is 

szorozhatjuk őket (a kvaterniókhoz hasonló módon): a disztributivitás alapján kifejtjük a szorzatot, a G 

csoportban elvégezzük a műveletet, és végül G elemei szerint rendezünk. Így egy T[G] algebrát kapunk T fölött. 

Erre az algebrára alkalmazhatjuk a Wedderburn–Artin-tételt. Ha T karakterisztikája nem osztja G rendjét (T 

leggyakrabban a komplex számtest, amikor ez automatikusan teljesül), akkor nem nehéz belátni, hogy a 

Jacobson-radikál nulla lesz, és így a csoportalgebra teljes mátrixgyűrűk direkt szorzata. Ez lehetővé teszi, hogy 

a csoportelemek helyett mátrixokkal számoljunk. Az így kapott reprezentációelmélet teszi lehetővé többek 

között a csoportelméletben Burnside és Frobenius tételeinek bizonyítását (4.13.11. és 4.12.33. Tételek). 
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Megjegyzés 

Most néhány példát mutatunk a csoportalgebra Wedderburn–Artin-féle felbontására. Legyen először 

G={e,a} a kételemű ciklikus csoport. Ekkor ℂ [G]-ben 

 

Ezért a λ(e+a) alakú elemek, ahol λ∈ℂ , egy I ideált alkotnak ℂ [G]-ben. Az (e+a)/2 elem négyzete 

saját maga, és így a λ→λ(e+a)/2 leképezés gyűrű-izomorfizmus ℂ  és I között. Hasonlóan járhatunk el 

az (e-a)/2 elem által generált altérrel is. A ℂ [G] e két ideál direkt összege, és így ℂ×ℂ -vel izomorf. 

Megjegyezzük, hogy ha nem ℂ , hanem ℤ 2 fölött dolgozunk, akkor (e+a)2=0, és ezért e+a 

skalárszorosai nilpotens ideált alkotnak. Így a ℤ 2[G] csoportalgebra radikálja nem nulla. 

Ha G={e,a,a2} a harmadrendű ciklikus csoport, akkor hasonlóan járhatunk el, csak az 

 

elemek által generált altereket kell tekinteni, ahol ε primitív harmadik egységgyök. Így ez a 

csoportalgebra ℂ 3-nel izomorf. Ha viszont ℝ fölött dolgoznánk, akkor ℝ[G] felbontása ℝ×ℂ  lenne. 

Általában meg lehet mutatni, ℂ  algebrai zártságát kihasználva, hogy ha G véges csoport, akkor a ℂ [G] 

csupa ℂ  fölötti teljes mátrixgyűrű direkt szorzatával lesz izomorf. 

A ℂ [D3] már nem kommutatív, és így legalább egy legalább kétszer kettes mátrixgyűrűnek szerepelnie 

kell a felbontásban. Ez az algebra 6 dimenziós, és mivel ℂ 2× 2 dimenziója 4, az egyetlen lehetséges 

felbontás a ℂ×ℂ×ℂ 2× 2 lehet. 

Legyen most G=Q a nyolcelemű kvaterniócsoport. Ekkor ℂ [Q] direkt felbontásában négy darab ℂ  és 

egy darab ℂ 2× 2 fog szerepelni. Ez utóbbi tényező szoros kapcsolatban áll azzal a ténnyel, hogy a 

kvaterniókat kétszer kettes komplex mátrixokkal is meg lehet adni (4.5.21. Gyakorlat). A valós fölött 

nézve ℝ[Q] felbontásában négy darab ℝ mellett a  kvaterniótest szerepel (ami négydimenziós 

algebra ℝ fölött). 

Érdemes megemlíteni, hogy a θ:G→GL(n,T) homomorfizmusokat (azaz a G csoport reprezentációit) 

megfeleltethetjük T[G] fölötti modulusoknak. Valóban, legyen a modulus alaphalmaza Tn, és g∈  G esetén gv 

legyen θ(g)v tetszőleges v∈  Tn vektorra (tehát a θ(g) mátrixszal balról megszorozzuk a v vektort). Így G 

elemeivel tudjuk balról szorozni Tn elemeit. A 

 

szabály T[G]-modulussá teszi Tn-et. Ezért a T[G]-modulusok leírása a véges csoportok 

reprezentációelméletének kiindulópontját képezi. 

Legyen az egyszerűség kedvéért T=ℂ , ekkor ℂ [G] előáll, mint k darab ℂ  fölötti teljes mátrixgyűrű direkt 

szorzata (be lehet látni, hogy k a G konjugált osztályainak a száma). Ekkor minden ℂ [G] modulus egyszerű 

modulusok direkt összege lesz, és az egyszerű modulusok pontosan k darab izomorfia-típusba tartoznak. Az 

ezekhez tartozó reprezentációkat hívják a csoportelméletben irreducibilis reprezentációknak. 

A most kimondott állítás bizonyítása az alábbi gyakorlatok és feladatok megoldásával összerakható (a 

végeredmény a 7.9.23. Feladat). Rögzítsünk egy (egységelemes) R gyűrűt. Egy R-modulust teljesen 

reducibilisnek nevezünk, ha egyszerű részmodulusainak az összege. Meg lehet mutatni a Wedderburn–Artin-

tétel (7.9.15. Tétel) felhasználásával, hogy ha minden R-modulus teljesen reducibilis, akkor R izomorf véges 

sok, ferdetest fölötti teljes mátrixgyűrű direkt szorzatával (lásd [20], 10.22. Tétel). 

Minket ennek az állításnak a megfordítása érdekel. Ehhez az alábbi feladatsorozatban a teljesen reducibilis 

modulusokat vesszük górcső alá. Az M modulus Mi (i∈  I) részmodulusait akkor nevezzük függetlennek, ha 

összegük direkt összeg, azaz bármelyiknek a többi összegével vett metszete csak a nullából áll. (Az elnevezést a 

7.2.3. Gyakorlat állítása indokolja.) 

7.9.19. Feladat.  Legyen az M modulus az Mi (i∈  I) egyszerű részmodulusainak összege, és N egy részmodulusa 

M-nek. Mutassuk meg, hogy van olyan I'⊆ I, hogy Mi (i∈  I') függetlenek, és ha (direkt) összegüket K jelöli, 

akkor M=N⊕ K. 
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7.9.20. Gyakorlat.  Legyen M az Mi (i∈  I) egyszerű részmodulusok összege. Bizonyítsuk be, hogy 

1. M minden részmodulusa és faktormodulusa is teljesen reducibilis, és M minden részmodulusa direkt 

összeadandó; 
2. M minden egyszerű részmodulusa és minden egyszerű faktormodulusa izomorf valamelyik Mi modulussal. 

7.9.21. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha az R R teljesen reducibilis, akkor minden R-modulus az, továbbá ha R R-et 

felbontjuk az Mi egyszerű modulusok összegére, akkor minden egyszerű R-modulus izomorf valamelyik Mi-vel. 

7.9.22. Feladat.  Legyen R egyszerű gyűrű, melynek van egy J minimális balideálja. Igazoljuk, hogy R R teljesen 

reducibilis modulus, és minden egyszerű R-modulus izomorf RJ-vel (lásd a 7.1.9. Gyakorlat (6) pontját). 

7.9.23. Feladat.  Legyen az R gyűrű k darab ferdetest fölötti teljes mátrixgyűrű direkt szorzata. Mutassuk meg, 

hogy R fölött pontosan k darab nem izomorf egyszerű modulus van, és minden R-modulus ezek közül 

néhánynak a direkt összegével izomorf (azaz teljesen reducibilis). 

7.9.24. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha R R minden részmodulusa direkt összeadandó, akkor R R (és így 

minden R-modulus) teljesen reducibilis. 

7.9.25. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy egységelemes gyűrű Jacobson-radikálja, mint bal oldali modulus, csak 

akkor lehet direkt összeadandó, ha nulla. 

Gondolkodjunk!   

7.9.26. Gyakorlat.  Hány idempotens eleme van a ℤ n gyűrűnek? 

7.9.27. Gyakorlat.  Legyen R egységelemes gyűrű és e∈  R idempotens elem. Igazoljuk, hogy R az Re és az 

R(1-e) balideálok direkt összege. 

7.9.28. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha az R gyűrűben nincs nem nulla nilpotens elem, akkor minden 

idempotens elem benne van R centrumában. 

10. Összefoglaló 

A modulust olyan vektortérnek képzelhetjük, ahol a skalárok nem testet, hanem csak gyűrűt alkotnak. A fő 

példákat a vektorterek mellett az Abel-csoportok mint ℤ -modulusok, illetve a T fölötti vektorterek mint a T[x] 

fölötti modulusok szolgáltatják (7.1.3. Definíció, ez a konstrukció egy rögzített lineáris transzformáció 

megértésére szolgál). A vektorterek, csoportok és gyűrűk analógiájára definiáltuk a részmodulus, 

modulushomomorfizmus, faktormodulus fogalmát, és gondoltuk meg a homomorfizmustételt, illetve az 

izomorfizmustételeket. A generált részmodulus elemeinek képlete hasonló a lineáris algebrában megszokotthoz 

(7.1.5. Gyakorlat). 

Bevezettük modulusok direkt összegének fogalmát, ez a direkt szorzat azon elemeiből áll, amelyek komponensei 

véges sok kivétellel nullával egyenlők. A direkt összeg szorosan kapcsolódik a gyenge függetlenség és a gyenge 

bázis fogalmához (7.2.3. Gyakorlat, 7.2.4. Definíció). A függetlenség viszont a szabad modulusok szabad 

generátorrendszereinek tulajdonsága (7.2.15. Tétel). 

Az R M modulus m elemének a rendje azon r∈  R elemekből álló ideál, melyekre rm=0. Ha R főideálgyűrű, 

akkor az ideál generátorelemét szokás rendnek nevezni. A rend tulajdonságai megegyeznek a csoportelméletben 

tanultakkal, ℤ -modulus esetében minden elem rendje ugyanaz, mint a csoportelméleti értelemben vett rendje a 

modulus additív csoportjában. Főideálgyűrű fölött a ciklikus modulusokat izomorfia erejéig meghatározza a 

generátorelem rendje (7.3.9. Feladat). A rend általánosítása a modulus egy részhalmazának annullátora (7.3.4. 

Definíció). Főideálgyűrű fölött a modulus exponense a rendek kitüntetett közös többszöröse, ami a modulus 

annullátorának a generátoreleme. Bevezettük a torziómodulus, a torziómentes modulus (7.3.11. Definíció) és a 

modulus r-talpának a fogalmát is (7.3.13. Definíció). 

A főideálgyűrűk fölötti modulusok alaptétele (7.4.1. Tétel) a véges Abel-csoportok alaptételének általánosítása, 

miszerint minden főideálgyűrű fölötti, végesen generált modulus egyértelműen felbontható ciklikus modulusok 

direkt összegére. Mellékeredményként kiderült, hogy egy főideálgyűrű fölötti végesen generált modulus minden 

részmodulusa is végesen generált (7.4.2. Tétel). A bizonyítás polinomokból álló mátrixok normálalakra 

hozásával történik (7.4.5. Lemma), ez a Gauss-eliminációhoz hasonló eljárás módot ad a felbontás kiszámítására 
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is. A 5. szakaszban a tétel egyértelműségi állítását igazoltuk, a 6. szakaszban pedig megmutattuk, hogy hogyan 

vezet el ez a tétel a Jordan-normálalakról szóló lineáris algebrai tétel bizonyításához (7.6.5. Tétel). Egyben 

algoritmust is kaptunk egy mátrix Jordan-alakjának és minimálpolinomjának meghatározására (7.6.6. Tétel). 

Kommutatív R gyűrű esetén az R M modulusból az R N modulusba vezető homomorfizmusok HomR(M,N) 

halmaza szintén R-modulus lesz a pontonkénti műveletekre nézve. A 7. szakaszban több példát mutattunk e 

modulus kiszámítására ℤ -modulusok esetében (itt előjött az osztható és a kváziciklikus Abel-csoportok fogalma 

is, ezeket a 7.7.20. struktúratétel kapcsolja össze). Beláttuk, hogy HomR(R R,M)≅ M (7.7.10. Gyakorlat), és 

megvizsgáltuk modulusok direkt összegének Hom-csoportját (7.7.11. Feladat). Definiáltuk a HomR(θ,ψ) 

leképezést, amikor θ és ψ modulushomomorfizmusok (7.7.22. Definíció). Ez a kétváltozós függvény megőrzi a 

kompozíciót, ezért a kategóriaelméletben bifunktornak is szokás hívni (lásd 8. szakasz). Mindez az úgynevezett 

homológiaelmélet egyik kiindulópontja. 

A lineáris algebrából ismert bilineáris leképezést modulusok esetében bihomomorfizmusnak hívják (7.8.1. 

Definíció). Kommutatív gyűrű fölött tetszőleges M és N modulusok esetében létezik egy „legáltalánosabb” f:M× 

N→ K bihomomorfizmus, abban az értelemben, hogy minden M× N-en értelmezett bihomomorfizmus az f-nek 

és egy K-n értelmezett homomorfizmusnak a kompozíciója (7.8.10. Tétel). Az itt szereplő K=M ⊗ N az M és 

Ntenzorszorzata. A tenzorszorzatot szintén kiszámoltuk több konkrét Abel-csoport, valamint a szabad 

modulusok esetében. Értelmeztük leképezések tenzorszorzatát is (7.8.15. Definíció). Speciálisan lineáris 

leképezések tenzorszorzatának mátrixa az úgynevezett Kronecker-szorzat (7.8.16. Definíció). 

Végül a 9. szakaszban a nemkommutatív gyűrűk elméletébe adtunk betekintést. Bevezettük, és többféleképpen, 

többek között modulusok segítségével jellemeztük egy gyűrű Jacobson-radikálját (7.9.1. Definíció, 7.9.6. Tétel, 

7.9.8. Állítás). Kimondtuk Jacobson sűrűségi tételét, amelynek segítségével a Jacobson-radikál szerinti 

faktorgyűrűt előállíthatjuk sűrű mátrixgyűrűk (7.9.9. Definíció) szubdirekt szorzataként (7.9.11. Tétel). 

Speciálisan ha RArtin-gyűrű (azaz balideálokra minimumfeltételes), akkor R/J(R) véges sok, ferdetest fölötti 

teljes mátrixgyűrű direkt szorzata, J(R) pedig nilpotens ideál lesz (ez a 7.9.15. Wedderburn–Artin-tétel). Artin-

gyűrűre a legfontosabb példa egy véges dimenziós algebra. Ilyen a csoportalgebra, amelynek Wedderburn–

Artin-felbontása a véges csoportok reprezentációelméletének kiindulópontja. Feladatok formájában 

megvizsgáltuk a teljesen reducibilis modulusokat is. 
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8. fejezet - Általános algebrák, hálók 

A filozófiának, egzakt elméletként, annyit kellene tennie a fizikáért, mint amennyit Newton 

tett érte. Úgy gondolom nagyon is lehetséges, hogy egy ilyen filozófiai elmélet ki fog fejlődni 

a következő száz évben, vagy még hamarább. 
— Kurt Gödel (szóbeli idézet 1) 

Általános algebrai struktúrán, röviden algebrán az eddig tanult konkrét struktúrák (vektorterek, csoportok, 

gyűrűk, modulusok) közös általánosítását értjük, vagyis egy műveletekkel ellátott halmazt. (Ne keverjük össze 

ezt a fogalmat a gyűrűelméletben tanult, test fölötti algebrákkal, itt csak a nevek egybeeséséről van szó.) Az 

általános algebrák elmélete egy absztrakciós szinttel a korábbi anyagrészek fölött van. Olyan fogalmakat és 

tételeket vizsgálunk, amelyek minden eddig tanult konkrét struktúrában (csoportban, gyűrűben, modulusban) 

ugyanúgy működnek, és a legkényelmesebben, legtermészetesebben az általános algebrák szintjén kezelhetők. 

Ilyenek például a homomorfizmustétel, az izomorfizmustételek, vagy a generált részstruktúra definíciója és 

elemeinek a leírása. Láttuk korábban, hogy ezek a gyűrűkben, a csoportokban és a modulusokban egy kaptafára 

mennek. 

Ne gondoljuk azonban, hogy az általános algebrák elmélete csupán a hasonló triviális általánosításokra 

korlátozódik. Jó analógia a csoportelmélet példája. A csoport fogalmának bevezetését indokolandó, először csak 

bizonyos hasonlóságokat vettünk észre (például azt, hogy a rend fogalma ugyanúgy viselkedik komplex 

egységgyökökre, mint amikor egész számokkal modulo n számolunk). Ezeket még gond és erőfeszítés nélkül 

általánosíthattuk az újonnan bevezetett csoportokra. De azután új problémák, új tételek keletkeztek, egy új világ 

tárult föl a szemünk előtt, ami a valóság egy eddig ismeretlen szeletét írta le, és váratlan alkalmazásokkal 

szolgált. A korábbi konkrét helyzetekre, például a számelmélet kongruenciáira pedig magasabbról tudtunk 

ránézni, és ezért néhány régi problémában (de messze nem az összesben) messzebbre láttunk. Ez a matematika 

fejlődésének természetes menete. 

Ugyanez a folyamat zajlott le az általános algebrák elméletének kifejlődésekor is: előtérbe kerültek új fogalmak, 

problémák (nem ritkán a matematikai logikából származó motivációval), és az ezekhez kapcsolódó, általában 

már nemtriviális tételek. Ez a tudományág igen fiatal, az említett mélyebb eredmények csak az 1960-as éveket 

követően kezdtek megszületni. Elsősorban Ralph McKenzie (és sok más matematikus) munkássága nyomán 

betekintést nyerhettünk az általános algebrák mélyebb szerkezetébe. Ez nemcsak erős apparátust ad a kezünkbe 

problémák megoldásához, hanem magyarázatot is szolgáltat arra, hogy korábban miért az eddig tanult 

„klasszikus” struktúrákat (csoportokat, modulusokat) vizsgálták (vagyis, hogy miért pont ezek jöttek elő a 

fontos alkalmazásokban). Tehát immáron a klasszikus struktúrákra tudunk magasabbról nézni (ami ismét nem 

jelenti azt, hogy minden ide tartozó problémát az általános algebrák eszközeivel lehetne a legkényelmesebben 

kezelni). 

Természetesen ezekről a mélyebb eredményekről mindössze egy kitekintés formájában emlékezünk meg. Csak 

arra van terünk, hogy az Olvasónak megmutassuk a korábbi anyagrészek magasabb szintű összefüggéseit egy-

egy általános algebrai fogalmon, vagy tételen keresztül, és így lehetőséget adjunk arra, hogy a korábban 

tanultakat egy szinttel mélyebben megértse. Ezért az anyag fölépítése az eddig megszokottnál vázlatosabb lesz. 

A precíz részletek elolvashatók Fried Ervin [20] könyvében. Ha az Olvasó ennél jobban el akar mélyedni az 

általános algebrák elméletében, akkor a magyar nyelvre is lefordított [78] könyvet ajánljuk, amelynek angol [79] 

eredetije az interneten szabadon elérhető. 

A fejezet másik célja az általános algebrák elméletével szoros szimbiózisban élő hálóelmélet alapjainak 

tárgyalása. A hálók olyan struktúrák, amelyek egy halmaz részhalmazait, vagy egy csoport részcsoportjait 

általánosítják, két kétváltozós műveletre koncentrálva: a metszetre és az egyesítésre. Az egyesítés műveletét 

részcsoportok között úgy értjük, mint a két részcsoportot tartalmazó legszűkebb részcsoportot (vagyis az általuk 

generált részcsoportot). A hálók szerkezetét is akkor érthetjük meg, ha mint önálló, absztrakt objektumokat 

vizsgáljuk őket. A fejezet végén a kategóriaelméletről is szót ejtünk, és röviden bemutatjuk a fogalomanalízis 

elméletének alapjait, amelyet a valós életből vett problémákra is sikerrel alkalmaznak. 

1. Hálók 

                                                           
1Hao Wang: A Logical Journey. From Gödel to Philosophy, lásd [99]. 
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A 5. szakaszban láttuk, hogy a D4 csoport összes részcsoportjait (vagy az x4-2 polinom felbontási testének 

résztesteit) sokkal könnyebb áttekinteni, ha lerajzoljuk őket a 6.1. ábrán látható formában. Ez az ábra azért 

hasznos, mert a részcsoportok közötti rendezést is mutatja (vagyis azt, hogy melyik részcsoport mely 

részcsoportokat tartalmazza). Az ábra a feje tetejére volt állítva (vagyis a nagyobb részcsoporthoz tartozó pontot 

lejjebb rajzoltuk), hogy hasonlítson a közbülső testek hálójához. Készítsük el a hasonló rajzot a ℤ 12
+ csoport 

esetében is, de most már a fejéről a talpára állítva (8.1. ábra). Feltüntettük a részcsoportok rendjeit (azaz a 12 

osztóit) is egy másik „ugyanolyan” rajzon. 

8.1. ábra - A ℤ 12
+ részcsoporthálója és a 12 osztóhálója. 

 

Az ilyesfajta rajzok tehát általában egy részben rendezett P halmazt ábrázolnak (vö. 5.9.1. Definíció). Ha x<y, 

akkor az x pontot lejjebb, az y pontot följebb rajzoljuk, és ha x és y között már nincs P-nek eleme, akkor egy 

vonallal összekötjük őket. 

8.1.1. Definíció.  Legyen P részben rendezett halmaz és x,y∈  P. Azt mondjuk, hogy yfedi az x-et, ha x<y, és 

nincs olyan z∈  P, melyre x<z<y. Jelölés: x≺ y vagy y ≻ x. 

A rajzon a fedő elemeket kötjük össze. A rendezést a rajzról leolvashatjuk: x<y pontosan akkor, ha a vonalak 

mentén fölfelé haladva x-ből y-ig juthatunk. 

Megjegyzés 

A P részben rendezése a 8.1. ábrán a részcsoportok esetében a tartalmazás, a számok esetében az 

oszthatóság. A két rajz azért ugyanolyan, mert a ℤ 12 csoportban 12 minden d osztójához pontosan egy d 

rendű Hd részcsoport van, és Hc⊆ Hd akkor és csak akkor, ha c∣ d. Ezt általában is tudjuk a 4.3.27. 

Állítás miatt, és úgy fejezzük majd ki, hogy a ℤ n
+ ciklikus csoport részcsoporthálója az n szám 

osztóhálójával izomorf (8.5.6. Gyakorlat). 

Képzeljük azt, hogy csak a 8.1. ábrát kapjuk meg, de nem árulták el, hogy melyik „pont” melyik részcsoportnak 

(vagyis a ℤ 12 melyik részhalmazának) felel meg. A rendezést le tudjuk olvasni, például látjuk, hogy ⟨ 4⟩  

részcsoportja ⟨ 1⟩ -nek, de ⟨ 3⟩ -nak nem. De le lehet-e olvasni a ⟨ 3⟩  és a ⟨ 2⟩  részcsoportok M metszetét is? 

Tudjuk, hogy két részcsoport metszete is részcsoport, ezért az M metszetet az ábrán levő pontok között kell 

keresnünk. Az M része a ⟨ 3⟩ -nak és ⟨ 2⟩ -nek is, ezért csak a ⟨ 0⟩  és a ⟨ 6⟩  pontok jöhetnek szóba. Ezek 

közül az M a magasabban lévő lesz, vagyis a ⟨ 6⟩ , a következő gyakorlat szerint. 

8.1.2. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy A halmaz B és C részhalmazainak metszete a legbővebb azon D 

részhalmazok között, amelyek B-nek és C-nek is részhalmazai. Igazoljuk az analóg állítást részcsoportokra is: 

egy G csoport H és K részcsoportjainak metszete a legbővebb azon M részcsoportok között, amelyek H-nak és 

K-nak is részcsoportjai. 
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Egy csoportban a H és K részcsoportok uniója általában nem részcsoport. Ugyanakkor a H-t és a K-t tartalmazó 

részcsoportok között van legszűkebb, ez a H∪  K által generált részcsoport. Az ábráról leolvasható, hogy a ⟨ 6⟩  

és a ⟨ 4⟩  által generált részcsoport a ⟨ 2⟩ . 

A 4.6.4. Definícióban már szó esett egy halmazrendszer legszűkebb és legbővebb, valamint minimális és 

maximális elemeiről is. Az eddig elhangzottakat a következőképpen általánosíthatjuk részben rendezett 

halmazokra. 

8.1.3. Definíció.  Legyen P részben rendezett halmaz a ≤  rendezésre és X⊆ P. 

1. Azt mondjuk, hogy m∈  Palsó korlátjaX-nek, ha minden x∈  X esetén m≤ X. Az mfelső korlátjaX-nek, ha 

minden x∈  X-re m≥ x. 
2. Az mlegnagyobb elemeX-nek, ha felső korlátja, és m∈  X. Az mlegkisebb elemeX-nek, ha alsó korlátja, és m∈  

X. 
3. Az mmaximális elemeX-nek, ha m∈  X, és X-ben nincs m-nél nagyobb elem. Analóg módon értelmezzük a 

minimális elem fogalmát. 
4. Az m az X-nek legnagyobb alsó korlátja, ha az X alsó korlátaiból álló halmaznak legnagyobb eleme. 

Másképp fogalmazva: m az X-nek alsó korlátja, és ha m' is alsó korlátja X-nek, akkor m'≤ m. Szintén analóg 

módon definiáljuk az Xlegkisebb felső korlátjának a fogalmát: ez X felső korlátai között a legkisebb. 

Speciálisan a P legkisebb elemét (ha létezik, akkor) nullelemnek, a legnagyobb elemét pedig egységelemnek 

nevezzük. A 0 és 1 szimbólumok mindig ilyen elemeket fognak jelölni. Ezek helyett néha 0P-t és 1P-t írunk. 

8.2. ábra - A c és d elemeknek nincs legnagyobb alsó korlátja. 

 

A legnagyobb alsó és a legkisebb felső korlát nem mindig létezik. Például a 8.2. ábrán szereplő részben 

rendezett halmazban az a és b elemeknek két közös felső korlátja is van, a c és a d, de ezek között nincs 

legkisebb. Hasonlóképpen a c és d elemeknek nincs legnagyobb alsó korlátja, és egyetlen közös felső korlátjuk 

sincs. Legkisebb elem van (a 0), legnagyobb elem azonban nem létezik. 

Így tehát egy csoport részcsoportjainak részben rendezett halmazában két részcsoport metszete a legnagyobb 

alsó korlátjuk, az általuk generált részcsoport pedig a legkisebb felső korlátjuk. 

8.1.4. Gyakorlat.  Legyen P részben rendezett halmaz és X⊆ P. Mutassuk meg a következő állításokat. 

1. Az X legnagyobb (legkisebb) eleme, ha létezik, akkor egyértelműen meghatározott. 
2. Az X legnagyobb alsó (legkisebb felső) korlátja, ha létezik, akkor szintén egyértelműen meghatározott. 
3. Ha X-nek van legkisebb (legnagyobb) eleme, akkor ez az X-nek a legnagyobb alsó (legkisebb felső) korlátja. 

Speciálisan P legkisebb és legnagyobb eleme, ha létezik, akkor szintén egyértelműen meg van határozva. 

A (legkisebb) felső korlát fogalmát a (legnagyobb) alsó korlát fogalmából úgy is megkaphattuk volna, ha a 

rendezést a „feje tetejére állítjuk”, vagyis a ≤ helyett a ≥ rendezést tekintjük. 

8.1.5. Definíció.  Egy P részben rendezett halmaz duálisának nevezzük azt a részben rendezett halmazt, amely a 

rendezés megfordításából adódik a fenti értelemben. 
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8.1.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy egy P részben rendezett halmaz duálisa is részben rendezett halmaz, és az 

X⊆ P elemek legnagyobb alsó korlátja akkor és csak akkor m a ≤ rendezésre, ha m az X legkisebb felső korlátja 

a megfordított ≥ rendezésre. 

Ez azt jelenti, hogy ha egy állítást bebizonyítottunk a legnagyobb alsó korlátról, akkor ugyanezt az állítást 

megkapjuk a legkisebb felső korlátra is, ha a rendezést megfordítjuk. Ez a dualitás elve. 

8.1.7. Definíció.  Egy részben rendezett halmazt hálónak nevezünk, ha bármely két elemének van legnagyobb 

alsó és legkisebb felső korlátja. A h és k elemek legnagyobb alsó korlátját h∧  k, legkisebb felső korlátját h∨  k 

jelöli. A h∧  k a h és a kmetszete, a h∨  k pedig az egyesítése. 

Egy háló duálisa is nyilván háló, amelyben az egyesítés és a metszet művelete helyet cserél. Rendkívül fontos 

példa, hogy ha P a nemnegatív egészek halmaza, és ≤ az oszthatóság reláció (vagyis nem a szokásos rendezés, 

hanem m≤ n-et úgy értjük, hogy m∣ n), akkor a legnagyobb alsó korlát a kitüntetett közös osztó, a legkisebb 

felső korlát pedig a kitüntetett közös többszörös, és így hálót kapunk (vö. 8.1. ábra). 

8.3. ábra - Néhány példa részben rendezett halmazra. 

 

8.1.8. Gyakorlat.  Döntsük el a 8.3. ábrán szereplő részben rendezett halmazokról, hogy hálók-e. Melyek azok, 

amelyeknek a duálisa is szerepel az ábrán? 

8.1.9. Definíció.  Egy C részben rendezett halmaz h és k elemeit összehasonlíthatónak nevezzük, ha h≤ k vagy 

k≤ h. A Clánc, ha bármely két eleme összehasonlítható (vagyis ha a rendezés elrendezés az 5.9.1. Definíció 

értelmében). Az n elemű láncot Cn fogja jelölni. 

8.1.10. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy mindegyik lánc háló, és adjunk példát olyan láncra, amelyben egyetlen 

fedés sincsen. 

8.1.11. Definíció.  Egy háló legkisebb elemének a fedőit atomoknak nevezzük. Ennek duálisa a koatom (azok az 

elemek, amelyeket a legnagyobb elem fed). 

8.1.12. Gyakorlat.  A 8.3. ábrán szereplő hálók közül melyek azok, ahol minden nem nulla elem atomok 

egyesítése, és melyek azok, ahol minden 1-től különböző elem koatomok metszete? 

8.1.13. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha x,y,u,v elemei egy hálónak, akkor x≤ u és y≤ v esetén x∨  y≤ u∨  v és 

x∧  y≤ u∧  v (vagyis a hálóműveletek monotonok). 

Megadhatjuk a hálókat műveletekkel is. A metszet és az egyesítés alapvető tulajdonságait foglalja össze a 

következő gyakorlat. 

8.1.14. Gyakorlat.  Legyen L háló. Mutassuk meg, hogy (tetszőleges x,y∈  L esetén) a következők teljesülnek. 
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1. A ∧  és ∨  műveletek asszociatívak. 
2. A ∧  és ∨  műveletek kommutatívak. 
3. A ∧  és ∨  műveletek idempotensek, azaz x∧  x=x és x∨  x=x. 
4. Érvényes az elnyelési tulajdonság:x∨  (x∧  y)=x és x∧  (x∨  y)=x. 

A metszet és az egyesítés műveletéből visszanyerhető a rendezés a következőképpen. 

8.1.15. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha h,k elemei egy P részben rendezett halmaznak, akkor h≤ k akkor és 

csak akkor, ha h és k legnagyobb alsó korlátja h, akkor és csak akkor, ha h és k legkisebb felső korlátja k. 

A következő tétel azt mutatja, hogy a hálókat a metszet és az egyesítés műveletével is definiálni lehetne. Az 

egyszerű bizonyítást az Olvasóra hagyjuk. 

8.1.16. Tétel.  Ha adott egy L nem üres halmazon a metszet ∧  és az egyesítés ∨  művelete a 8.1.14. 

Gyakorlatban felsorolt tulajdonságokkal, akkor az előző gyakorlatban megadott rendezésre L háló, amelyben a 

legnagyobb alsó korlátot ∧ , a legkisebb felső korlátot ∨  adja meg.□ 

8.1.17. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy a 8.1.14. Gyakorlatban szereplő (3) tulajdonság következik a (4)-ből 

(vagyis az elnyelési tulajdonságnak következménye az idempotencia). 

A részcsoportok hálójában nem csak kettő, hanem akárhány részcsoport metszete is részcsoport, most ezt a 

jelenséget általánosítjuk. 

8.1.18. Definíció.  Az L részben rendezett halmazt teljes hálónak nevezzük, ha minden részhalmazának van 

legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátja is. Az X legnagyobb alsó korlátját , legkisebb felső korlátját 

 jelöli. Ezeket is metszetnek, illetve egyesítésnek nevezzük. 

Ha L teljes háló, akkor van legkisebb (0L-lel jelölt) eleme (az összes elem metszete), és legnagyobb (1L-lel jelölt) 

eleme is (az összes elem egyesítése). 

8.1.19. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha L teljes háló, akkor az üres halmaz legnagyobb alsó korlátja 1L, 

legkisebb felső korlátja pedig 0L. 

A részcsoporthálók esetében a H és K egyesítése a H∪  K generálta részcsoport, amit úgy definiáltunk, mint a 

H∪  K halmazt tartalmazó részcsoportok metszetét. Ez azt sugallja, hogy ha egy hálóban végtelen metszetről is 

beszélhetünk, akkor ezzel az egyesítést is megadtuk. 

8.1.20. Tétel.  Legyen L részben rendezett halmaz, amelyben minden részhalmaznak van legnagyobb alsó 

korlátja. Ekkor L teljes háló. 

Bizonyítás. Legyen X⊆ L, és jelölje Y az X felső korlátainak a halmazát. Megmutatjuk, hogy  az X 

elemeinek legkisebb felső korlátja. Valóban, ha x∈  X, akkor x alsó korlátja Y elemeinek, és így m definíciója 

miatt x≤ m. Ezért m felső korlátja X elemeinek. Azt, hogy a felső korlátok között legkisebb, az biztosítja, hogy 

. □ 

Így egy csoport részcsoportjai, normálosztói, egy gyűrű balideáljai teljes hálót alkotnak, hiszen tetszőleges 

metszetük is részcsoport, normálosztó, illetve balideál. Természetesen minden véges háló is teljes. Teljes hálóra 

ezen kívül nagyon fontos példa a valós számok halmaza a szokásos rendezéssel, ha hozzávesszük a -∞ és +∞ 

szimbólumokat, ahogy analízisben szokásos (ez a háló egy lánc). Itt az X részhalmaz egyesítése sup X, metszete 

pedig inf X. 

Megjegyzés 

Most már talán érthető, hogy az 9. szakaszban miért nem hívtuk teljesnek a trichotóm rendezéseket. 

Például a racionális számok halmazának szokásos rendezése elrendezés, de az X={q∈ℚ : q2<2} 

halmaznak nincs legkisebb felső korlátja (hiszen minden -nél nagyobb racionális szám felső korlát, 

és ezek között nincs legkisebb). Létezik olyan hálóelméleti eljárás, amellyel hálókat teljessé lehet tenni, 

és ez egy lehetséges módot ad arra, hogy a valós számokat a racionális számokból megkaphassuk. 



 Általános algebrák, hálók  

 340  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Utolsó példánk teljes hálóra az úgynevezett partícióháló. Legyen U nem üres halmaz, és tekintsük az U-n 

értelmezett összes partíciót. Ha θ egy partíció az U halmazon, akkor azt, hogy x,y∈  U egy osztályban van a θ-

nál, a következő módokon fogjuk írni: 

 

A 4.4.9. Tételben láttuk, hogy az így kapott ≡ egy ekvivalenciareláció (és ez a megfeleltetés kölcsönösen 

egyértelmű a partíciók és az ekvivalenciarelációk között). 

A θ-hoz tartozó ekvivalenciarelációt azon (x,y) párok halmazának fogjuk tekinteni, melyekre x≡ y (θ) (lásd a 

4.4.8. Definíció előtti megjegyzést, vagy a 8.2.28. Definíciót). Így a halmazelméleti tartalmazás részben 

rendezést definiál az ekvivalenciarelációk között. Érdemes ezt lefordítani a partíciók nyelvére. 

8.1.21. Definíció.  Azt mondjuk, hogy a θ1 partíció finomabb a θ2 partíciónál, ha θ1 minden osztálya része θ2 

valamelyik osztályának, képletben θ1≤ θ2. Ilyenkor azt is mondjuk, hogy θ2durvább, mint θ1. 

8.1.22. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a θ1 partíció akkor és csak akkor finomabb a θ2 partíciónál, ha a θ1-hez 

tartozó ≡1 ekvivalenciareláció részhalmaza a θ2-höz tartalmazó ≡2 ekvivalenciarelációnak. 

Tehát egy partíciót úgy lehet finomítani, hogy az osztályait kisebb osztályokra bontjuk, és úgy lehet durvítani, 

ha osztályokat összevonunk. 

Könnyen látható, hogy tetszőleges számú ekvivalenciareláció metszete is ekvivalenciareláció. Ezért partíciók 

tetszőleges X halmazának létezik legnagyobb alsó korlátja: ennél az x,y∈  U elemek akkor és csak akkor vannak 

egy osztályban, ha mindegyik X-be tartozó partíciónál egy osztályban vannak. Például az {{1,2},{3,4,5}} és az 

{{1,3,4},{2,5}} partíciók legnagyobb alsó korlátja az {{1},{2},{3,4},{5}} partíció, hiszen a 3 és a 4 az egyetlen 

olyan elempár, amely mindkét partíciónál egy osztályba tartozik. A 8.1.20. Tétel szerint tehát a partíciók teljes 

hálót alkotnak. 

8.1.23. Definíció.  Az U nem üres halmaz összes partícióinak teljes hálóját az Upartícióhálójának nevezzük. A 

0U ennek a legkisebb eleme (ahol U minden eleme külön osztályban van), az 1U pedig a legnagyobb eleme (ahol 

az U összes eleme egyetlen osztályt alkot). Ezek az Utriviális partíciói. 

Rajzoljuk le egy négyelemű halmaz partícióhálóját. Az egyelemű osztályokat nem írjuk ki, és a zárójeleket is 

elhagyjuk, például a 23 az {{1},{2,3},{4}} partíciót rövidíti. A vesszők helyett vonalat húzunk, tehát 

{{1,3},{2,4}}-et a 8.4. ábrán 13| 24 jelöli. 

8.4. ábra - A négyelemű halmaz partícióhálója. 

 

8.1.24. Gyakorlat.  Számítsuk ki az {1,2,...,9} halmazon a 23|45|67|89 és 19|58 partíciók egyesítését. 
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8.1.25. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha θ és ρ partíciók az U halmazon, akkor az x,y∈  U elemek akkor és csak 

akkor vannak egy osztályban a θ∨ ρ partíciónál, ha x és y között van U-ban egy alkalmas hosszúságú 

 

sorozat. Miért tehetjük föl, hogy a sorozat θ-val kezdődik és ρ-val végződik? 

Megjegyzés 

A gráfelmélet alapjaihoz értő Olvasó számára az előző feladat a következőképpen is fogalmazható. 

Készítsünk egy gráfot az U halmazon úgy, hogy az x és y közé élet rajzolunk, ha x és y egy osztályban 

vannak θ vagy ρ szerint. Ha a kapott gráfnak elkészítjük az (összefüggőségre vonatkozó) 

komponenseit, akkor ezek pontosan a θ∨ ρ osztályai lesznek. 

A továbbiakban el fogjuk mosni a partíció és az ekvivalenciareláció közötti különbséget (beszélünk például egy 

ekvivalenciareláció osztályairól), és a θ partícióhoz tartozó ekvivalenciarelációt is ugyanúgy θ-val jelöljük. 

Végül egy olyan fogalommal ismerkedünk meg, amelyre például a direkt szorzat jellemzésénél lesz szükségünk. 

Halmazok között nemcsak a metszet és az egyesítés, hanem a komplementum-képzés is alapvető művelet. Ha Y 

részhalmaza X-nek, akkor Y komplementuma az X-Y halmaz (amelynek elemei azok az X-beli elemek, amelyek 

Y-ban nincsenek benne). Az Y komplementumát Y'-vel jelöljük. Az Y' komplementumot egyértelműen 

meghatározza, hogy Y∪  Y'=X és Y∩ Y'=∅ . Ez lehetővé teszi a következő általánosítást: 

8.1.26. Definíció.  Legyen L nulla és egységelemes háló. Azt mondjuk, hogy az x,y∈  L elemek egymás 

komplementumai, ha metszetük 0 és egyesítésük 1. Az L háló komplementumos, ha minden elemének van 

komplementuma. 

Gondolkodjunk!   

8.1.27. Gyakorlat.  Rajzoljuk le egy kételemű, illetve egy háromelemű halmaz összes részhalmazainak hálóját, 

valamint e halmazok partícióhálóját. 

8.1.28. Gyakorlat.  Melyek komplementumosak a 8.3. ábra hálói közül? 

8.1.29. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy minden halmaz partícióhálója komplementumos. 

8.1.30. Gyakorlat.  Rajzoljuk le az S3, A4 és Q csoportok részcsoporthálóját (ahol Q a kvaterniócsoport), 

valamint a D4 diédercsoport normálosztóhálóját. (Az eredmények egy része a 8.5. ábrán látható.) 

8.5. ábra - A Q és az A4 csoportok részcsoporthálója. 
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2. Algebrai struktúrák 

Általános algebrai struktúrán egy műveletekkel ellátott halmazt értünk. Szó lesz a három legalapvetőbb 

fogalomról: a részalgebráról, a homomorfizmusról és a direkt szorzatról. A homomorfizmusok magjai a 

kongruenciák. Mind a részalgebrák, mind a kongruenciák teljes hálót alkotnak. 

8.2.1. Definíció.  Egy nem üres A halmaz n-változós műveletének egy A-n értelmezett, A-ba képző, n-változós 

függvényt nevezünk, vagyis egy tetszőleges 

 

leképezést (ahol n≥ 1 egész). Az n szám az f művelet aritása. 

Megjegyzés 

Beszélnek néha nulla változós műveletről is. Az A0 egy egyelemű halmaz (egyetlen eleme az üres 

függvény), és így egy nulla változós művelet az A egy elemét jelöli ki. Ennek van értelme, például egy 

gyűrűben egy nullváltozós művelettel néha ki szokás jelölni az egységelemet, azt biztosítandó, hogy 

csak azok számítsanak részgyűrűnek, amelyek az egységelemet tartalmazzák (2.2.36. Gyakorlat, 

2.4.29. Feladat). Mi nullváltozós műveletekkel nem foglalkozunk, mert ugyanennek a célnak megfelel 

egy konstans egyváltozós művelet is. 

Az aritás szó onnan származik, hogy az egyváltozós műveleteket unáris, a kétváltozósakat bináris, a 

háromváltozósakat ternáris műveleteknek is hívják. Unáris műveletre nagyon fontos példa az inverzképzés, 

vagy vektortérben, modulusban a skalárral való szorzás (lásd a 7.1.3. Definíció utáni megjegyzést). 

8.2.2. Definíció.  Algebrai struktúrának (röviden algebrának) egy nem üres A halmazt nevezünk, amelyen 

értelmezve van néhány (akár végtelen sok) művelet. 

Megjegyzés 

Ha nagyon precízek akarnánk lenni, akkor meg kellene különböztetnünk az algebrát az alaphalmazától, 

hiszen a kettő nyilván nem ugyanaz, és már korábban is találkoztunk olyan jelenséggel, hogy 

ugyanazon a halmazon többféle struktúrát is értelmeztünk. Például a ℂ  halmaz néha testet, néha meg ℝ 

fölötti vektorteret jelentett. Ezért szokás az algebrai struktúrát úgy definiálni, mint egy  

párt, ahol A az alaphalmaz, F pedig a műveletek halmaza. Mivel könyvünk hangsúlyozottan bevezető 

jellegű, ilyen finomságokkal nem foglalkozunk, hanem az algebrákat továbbra is (pongyolán) az 
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alaphalmazukkal jelöljük. Ez nem fog félreértést okozni, viszont egyszerűsíti a jelöléseket, és így a 

lényeg megértését. 

8.2.3. Definíció.  Az A algebrának a B⊆ A nem üres részhalmaz részalgebrája, ha B zárt az A műveleteire, 

vagyis A tetszőleges f műveletére és tetszőleges b1,...,bn∈  B elemekre f(b1,...,bn)∈  B (itt n az f aritása). Jele B≤ A. 

Megjegyzés 

Ez a definíció is elvileg pontosításra szorul, mert ha f egy művelete A-nak, akkor az egy f:An→ A 

függvény. Ha B zárt f-re, attól még f maga nem lesz B-nek művelete, hanem f helyett az fmegszorítását 

kell venni a Bn halmazra. Ennek az értelmezési tartománya Bn, és minden elem n-eshez ugyanazt 

rendeli, mint f. Így kapjuk a B részalgebrát. 

8.2.4. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a csoportok között a részcsoport fogalma megegyezik a fenti általános 

részalgebra fogalmával, ha az inverzképzést egyváltozós műveletnek bevesszük, de ha csak a szorzást vesszük 

be műveletnek, akkor nem. Be kell-e venni az egységelemet is konstans egyváltozós (vagy nullváltozós) 

műveletnek? 

Csoportokban, gyűrűkben részalgebrák metszete is részalgebra (részcsoport, részgyűrű) volt, és ezért a 

részalgebrák teljes hálót alkottak. Ez általában is teljesül, hiszen azt triviális belátni, hogy ha az A algebra 

bizonyos részhalmazai zártak A műveleteire, akkor e részhalmazok metszete is zárt ugyanezekre a műveletekre. 

Ezért a 8.1.20. Tétel miatt a részalgebrák teljes hálót alkotnak. 

8.2.5. Definíció.  Az A algebra részalgebráinak hálóját az Arészalgebrahálójának nevezzük, és Sub(A)-val 

jelöljük. 

Megjegyzés 

Problémát jelent, hogy részalgebrák metszete az üres halmaz is lehet, amit nem tekintünk 

részalgebrának. Például egy tetszőleges hálóban minden egyelemű részhalmaz részháló (hiszen x∨  

x=x∧  x=x minden x-re). De már két ilyen részhalmaz metszete is az üres halmaz. Ilyesmi csoportokban 

nem fordulhat elő, mert az egységelem mindegyik részcsoportban benne van. A problémát úgy kerüljük 

meg, hogy noha az üres halmazt nem tekintjük részalgebrának, mégis bevesszük a részalgebrahálóba, 

ha szükséges (vagyis ha a részalgebrák metszete az üres halmaz). Példa erre a 8.6. ábrán látható 

négyelemű háló részhálóinak hálója. Ez a jelenség problémát okoz az üres halmaz által generált 

részalgebrával is, amely „normális esetben” az algebra legkisebb részalgebrája lenne. 

8.6. ábra - Egy négyelemű háló, és a részhálóinak hálója. 
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8.2.6. Gyakorlat.  Hálót alkotnak-e a 8.3. ábrán látható D hálóban a 0,a,b,1 elemek a háló rendezésére? 

Részhálót alkotnak-e? 

8.2.7. Gyakorlat.  Mely hálókban lesz minden nem üres részhalmaz részháló? 

8.2.8. Definíció.  Legyen A algebra és X⊆ A. Ekkor az X által generált részalgebra az A legszűkebb olyan 

részalgebrája, amely X-et tartalmazza, jele ⟨ X⟩ . 

Az X által generált részalgebra létezik, mint az X-et tartalmazó részalgebrák metszete. A generált részalgebra 

elemeinek általános leírásáról később lesz szó. 

Következő témánk a homomorfizmus fogalma lenne, ezzel azonban probléma van. Képzeljük el, hogy adott két 

gyűrű, az első az R halmazon értelmezett f és g műveletekkel, a másik az S halmazon értelmezett h és k 

műveletekkel. Az f és g tehát kétváltozós függvények az R halmazon, az egyik az összeadás, a másik a szorzás. 

Ugyanígy h és k is kétváltozós függvények S-en. Hogyan definiáljuk a θ:R→ S művelettartó leképezést? A 

 

a jó képlet? 

A válasz az, hogy egy gyűrűben a műveleteket nemcsak függvényként adjuk meg, hanem megmondjuk, hogy 

melyik művelet az összeadás és melyik a szorzás! Hiszen másképp a gyűrűaxiómákat sem tudnánk ellenőrizni. 

Ez azt jelenti, hogy az általános algebrának a 8.2.2. Definícióban megadott fogalma nem kielégítő, mert a 

valóságban a műveletek nemcsak függvények, hanem nevük is van, mint „összeadás”, „szorzás”, „metszet”, 

„egyesítés”. Ezért a korábban definiált fogalmat nem indexelt algebrának fogjuk hívni, és bevezetjük a 

következőt. 

8.2.9. Definíció.  Tegyük föl, hogy adott műveleti szimbólumok egy Ω halmaza, és mindegyik eleméről 

megadjuk azt is, hogy az hány változós (ami egy η függvény Ω-ból a pozitív egészek halmazába). Ekkor egy 

ηtípust adtunk meg. 

Például a gyűrűket tekinthetjük úgy, hogy típusuk Ω={+,-,⋅ ,0}, ahol η(+)=2, η(-)=1, η(⋅ )=2 és η(0)=1. Itt - az 

ellentettképzés, amit egyváltozós műveletnek tekintünk (a kivonás ebből az x-y=x+(-y) képlettel kapható). A 0 

azt az egyváltozós konstans műveletet jelenti, amely minden helyen a gyűrű nullelemét veszi föl. 

Megjegyzés 

Ha formálisak akarunk lenni, akkor a típust definiálhatjuk úgy, mint a η függvényt, hiszen ez 

meghatározza az Ω halmazt, mint az értelmezési tartományát. A típust néha hasonlósági típusnak, az 

azonos típusú algebrákat pedig ilyenkor hasonló algebráknak hívják. 

8.2.10. Definíció.  Legyen η egy típus a műveleti jelek Ω halmazával. Ekkor az A halmaz egy η típusú (indexelt) 

algebra, ha minden f∈Ω műveleti jelhez meg van adva A-nak egy η(f) változós fA művelete. 

Ez azt jelenti, hogy egy R gyűrűben az összeadás műveletét +R jelöli, ahol + az általános összeadási szimbólum 

(amely közös az összes gyűrűben). Persze nem leszünk ilyen pedánsak, és a kitevőből az R-et általában 

lehagyjuk. De nem érdemes lehagyni akkor, amikor a gyűrűhomomorfizmus fogalmát akarjuk általánosítani. Ez 

ugyanis egy olyan θ: R→ S leképezés, amelyre 

 

tetszőleges r1,r2∈  R esetén. Így már pontosítani tudjuk a 2.2.34. Definíciót is. A művelettartás azt fejezi ki, hogy 

mindegy, hogy előbb a műveletet és azután a homomorfizmust, vagy pedig először a homomorfizmust és utána 

a műveletet végezzük-e el. 

8.2.11. Definíció.  Legyenek A és B azonos típusú algebrák. A θ:A→ B leképezés homomorfizmus, ha A és B 

típusának minden f műveleti jelére és tetszőleges a1,..., an∈  A elemekre 

 

ahol n az f aritása. 
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Egy θ:A→ B homomorfizmust izomorfizmusnak nevezünk, ha kölcsönösen egyértelmű. Az A→ A 

homomorfizmusok neve endomorfizmus, az A→ A izomorfizmusok neve automorfizmus. 

Ez a definíció a megszokott homomorfizmus-fogalmat adja vektortérben és modulusban is (lásd a 7.1.6. 

Definíció utáni megjegyzéseket). Az, hogy homomorfizmust csak azonos típusú algebrák között értelmeztünk, 

modulusok esetében azt jelenti, hogy csak ugyanazon gyűrű fölötti modulusok között beszélhetünk 

homomorfizmusról. Ha a gyűrűk definíciójában az egységelemet is bevesszük konstans egyváltozós 

műveletnek, akkor a homomorfizmusok az egységelemet mindig az egységelembe fogják vinni (csoportok 

esetében ez az egységelem kijelölése nélkül is automatikusan teljesül a 2.2.44. Feladat miatt, gyűrűkben viszont 

nem feltétlenül, lásd 5.1.20. Gyakorlat). Az unitér modulusokat definiáló azonosságok fölírásához is szükségünk 

van az alapgyűrű egységelemére, mint műveletre. 

Hálók között a homomorfizmus fogalmát szintén a műveletek, és nem a rendezés segítségével definiáljuk: a 

θ:L→ K akkor hálóhomomorfizmus, ha tetszőleges a,b∈  L esetén θ(a∨  b)=θ(a)∨ θ(b) és θ(a∧  b)=θ(a)∧ θ(b). 

8.2.12. Definíció.  Legyenek P és Q részben rendezett halmazok, és θ:P→ Q egy leképezés. Azt mondjuk, hogy 

θrendezéstartó, ha tetszőleges a,b∈  P esetén a≤ b-ből θ(a)≤ θ(b) következik. A rendezéstartó függvényeket 

néha monotonnak is hívják. A θrendezésfordító, ha tetszőleges a,b∈  P esetén a≤ b-ből θ(a)≥ θ(b) következik. 

Rendezésfordító leképezésre a Galois-elmélet főtételében láttunk példát, de egy halmaz részhalmazai között a 

komplementumképzés is rendezésfordító. 

8.2.13. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy minden hálóhomomorfizmus rendezéstartó. 

Ha L háló, P részben rendezett halmaz, és θ:L→ P olyan rendezéstartó bijekció, melynek az inverze is 

rendezéstartó, akkor P is háló, és θ háló-izomorfizmus (hiszen a két részben rendezett halmaz teljesen 

egyforma, és a háló-műveleteket a rendezés segítségével definiáltuk). A 8.2.14. Gyakorlat azt mutatja, hogy 

ezen a feltételen nem lehet gyengíteni. 

8.2.14. Gyakorlat.  Adjunk meg egy olyan rendezéstartó bijekciót két háló között, amely nem 

hálóhomomorfizmus. 

Egy θ csoporthomomorfizmus magján az egységelem teljes inverz képét értjük, amely meghatározza az összes 

többi elem teljes inverz képét is (ezek a Ker(θ) mag szerinti mellékosztályok). Általában a helyzet nem ennyire 

rózsás, amint a 8.7. ábrán lerajzolt három hálóhomomorfizmus példáján láthatjuk. Már eleve az sem világos, 

hogy a 0 vagy az 1 teljes inverz képét érdemes-e nézni. De akármelyiket nézzük is, az nem határozza meg a 

homomorfizmust, hiszen például a 0 teljes inverz képe θ1-nél és θ2-nél is {0}, és ez mégis két különböző 

homomorfizmus. 

8.7. ábra - Három hálóhomomorfizmus. 

 

A megoldás az, hogy egy homomorfizmus magjaként nemcsak egy elem teljes inverz képét, hanem az összes 

elem teljes inverz képét meg kell adnunk. Ez azt jelenti, hogy a mag egy partíció lesz. A fenti példában tehát 

 

8.2.15. Definíció.  Legyen θ:A→ B egy homomorfizmus. Ekkor a θ homomorfizmus képe az Im(θ)={θ(a) : a∈  

A}≤ B részalgebra (vagyis θ értékkészlete). A θmagja az A-nak az a partíciója, amelynél a1 és a2 akkor és csak 

akkor van egy osztályban, ha θ(a1)=θ(a2). A mag jele Ker(θ). 

Megjegyzés 
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Ebben a definícióban igazából nem a Ker(θ) partíciót, hanem a hozzá tartozó ekvivalenciarelációt 

adtuk meg. Az Olvasó azonban könnyen ellenőrizheti, hogy a Ker(θ) osztályai tényleg a θ-1(b)={a∈  A : 

θ(a)=b} teljes inverz képek, ahol b befutja az Im(θ) részalgebrát. 

Ha tehát általános algebrai szemmel nézünk egy csoportot (vagy gyűrűt), akkor egy homomorfizmus magja nem 

egy normálosztó (vagy ideál), hanem egy normálosztó (ideál) szerinti mellékosztályok által alkotott partíció 

lesz. 

Megjegyzés 

Csoportoknál, gyűrűknél a mag részstruktúra is volt az eredeti algebrában. Általános algebrák esetén 

egy θ:A→ B homomorfizmusnál a b∈ Im(θ) teljes inverz képe pontosan akkor lesz részalgebra A-ban, 

ha {b} egyelemű részalgebrája B-nek. Így csoportoknál az egységelem teljes inverz képe részcsoport, 

hálók esetében pedig (ahol minden egyelemű részhalmaz részalgebra), minden kongruenciaosztály 

részalgebra lesz. Tetszőleges A és B esetén azonban előfordulhat, hogy egyik elem teljes inverz képe 

sem lesz részalgebra. Ugyanakkor meg fogjuk látni, hogy a maghoz, mint partícióhoz tartozó 

ekvivalenciareláció, mint párok halmaza, részalgebrája lesz az A× A direkt szorzatnak (8.2.27. 

Definíció, 8.3.10. Gyakorlat). 

Csoportokban a normálosztókat, gyűrűknél az ideálokat jellemeztük egyfajta „zártsági” tulajdonsággal, a 

homomorfizmus fogalmára nem utalva (csoportoknál a konjugáltságra, gyűrűknél a külső elemekkel való 

szorzásra kellett a zártságot megkövetelnünk). Most ezt megtesszük általában is. Ez semmi újdonságot nem fog 

jelenteni, mert gyűrűknél már bevezettük a „kongruenciákat” általában is, azaz ha I ideál, akkor az 

 

jelölést arra, hogy r1 és r2 egy mellékosztályban van I szerint (azaz r1-r2∈  I). Az 5.2.3. Gyakorlatban beláttuk, 

hogy ezek a kongruenciák összeadhatók és összeszorozhatók. 

8.2.16. Definíció.  Az A algebra egy θ partícióját (ekvivalenciarelációját) kongruenciának nevezzük, ha 

kompatibilisA műveleteivel, vagyis tetszőleges f műveletre, ha 

 

akkor 

 

ahol n az f művelet aritása. (Általános kompatibilis relációkról a 8.3.12. és a 8.3.13. Definíciókban lesz szó.) A θ 

kongruencia triviális, ha mint partíció az, vagyis ha 0A-val, vagy 1A-val egyezik meg. 

8.2.17. Tétel.  Az A algebra egy θ partíciója akkor és csak akkor magja egy alkalmas A-n értelmezett 

homomorfizmusnak, ha kongruencia. 

Bizonyítás. Ha θ=Ker(θ) és ai≡ bi (θ), akkor a mag definíciója szerint θ(ai)=θ(bi) minden i-re. Mivel θ 

homomorfizmus, 

 

Ezért f(a1,...,an)≡ f(b1,...,bn) (θ). 

Tegyük most föl, hogy θ kongruencia, konstruálnunk kell egy homomorfizmust, amelynek a magja θ. Ez 

csoportokban, gyűrűkben a faktor fogalmának bevezetésével történt, most is így járunk el. Készítsük el a C 

algebrát, melynek elemei a θ kongruencia osztályai. A műveleteket reprezentánsok segítségével definiáljuk. 

Legyen f egy n-változós műveleti szimbólum, és X1,...,Xn a θ osztályai. Válasszunk tetszőlegesen ai∈  Xi 

reprezentánsokat, és legyen fC(X1,...,Xn) a θ-nak az az osztálya, amelyik az fA(a1,...,an) elemet tartalmazza. 

A jóldefiniáltságot most is ellenőrizni kell, de ez pont a kongruencia definíciójában megadott feltétel. Valóban, 

ha ugyanezen osztályokból az ai helyett a bi reprezentánsokat választjuk, akkor ai≡ bi (θ), és mivel θ 

kongruencia, az f(b1,...,bn) ugyanabban az osztályban lesz, mint f(a1,...,an). Végül legyen θ:A→ C az a leképezés, 
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amely minden a∈  A elemhez az őt tartalmazó θ-osztályt rendeli. Ez homomorfizmus a C-beli műveletek 

definíciója miatt, és magja θ. □ 

8.2.18. Definíció.  Az előző bizonyításban konstruált C algebrát az A algebrának a θ kongruenciája szerinti 

faktoralgebrájának nevezzük, és A/θ-val jelöljük. Ha a∈  A, akkor a θ partíciónak az a elemet tartalmazó 

osztályát a/θ jelöli. A θ:a↦ a/θ leképezés neve természetes homomorfizmus. 

8.2.19. Tétel.  [Homomorfizmustétel] Ha A és B ugyanolyan típusú algebrák, és θ:A→ B homomorfizmus, 

akkor Im(θ)≅ A/Ker(θ) . 

Bizonyítás. Legyen θ=Ker(θ). Az a/θ↦ θ(a) leképezés nyilvánvalóan jóldefiniált és izomorfizmus (mert a/θ 

pont a θ(a) teljes inverz képe θ-nél). □ 

Megjegyzés 

Most az izomorfizmustételeket általánosítjuk. Ezek kimondásához olyan jelöléseket kell bevezetni, 

amiket nem használunk a későbbiekben. A 8.2.20. Feladat útmutatójában megtalálhatók ezek a 

jelölések, az állítások pedig elolvashatók a megoldásban. Azt tanácsoljuk, hogy az Olvasó próbálja 

meg maga kimondani a tételeket, és megtalálni a megfelelő jelöléseket. 

8.2.20. Feladat.    Fogalmazzuk meg és bizonyítsuk be a faktoralgebra részalgebráit leíró tételt az 5.2.11. Tétel 

mintájára. Általánosítsuk a két izomorfizmustételt is. 

Egy A algebra kongruenciái ekvivalenciarelációk, és így párok halmazai. A halmazelméleti tartalmazás tehát 

részben rendezést ad a kongruenciák között, ugyanúgy, ahogy az A partíciói között is (8.1.23. Definíció). 

8.8. ábra - Az N5 háló kongruenciái és kongruenciahálója. 

 

8.2.21. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az A algebra tetszőleges kongruenciáinak az A partícióhálójában vett 

metszete is kongruencia. 

Ez a metszet a kongruenciák között is legnagyobb alsó korlát (hiszen minden kongruencia partíció). A 8.1.20. 

Tétel miatt tehát az A algebra kongruenciái teljes hálót alkotnak. 

8.2.22. Definíció.  Tetszőleges A algebra kongruenciái teljes hálót alkotnak, ezt az Akongruenciahálójának 

nevezzük, és Con(A)-val jelöljük. Ennek legkisebb elemét 0A, legnagyobb elemét 1A jelöli (ugyanúgy, mint a 

8.1.23. Definícióban). Az A algebra egyszerű, ha pontosan két kongruenciája van, a 0A és az 1A, vagyis ha A 

kongruenciahálója a kételemű háló. 

A részalgebrákat nem úgy kell egyesíteni, mint a részhalmazokat, hiszen például két részcsoport uniója 

általában nem részcsoport, és így az egyesítésük az uniójuknál nagyobb. Így a G csoport részcsoporthálója nem 

részhálója a G részhalmazaiból álló hálónak. Némileg meglepő, de fontos észrevétel, hogy kongruenciák 

esetében jobb a helyzet. 

8.2.23. Tétel.  Az A algebra kongruenciahálója teljes részhálója az A halmaz partícióhálójának, azaz 

kongruenciák tetszőleges halmazának mint partícióknak az egyesítése ugyanaz, mint a partícióként való 

egyesítésük (és ugyanez áll a metszetre is). 

Bizonyítás. A fentiekhez hasonlóan elegendő azt megmutatni, hogy kongruenciáknak a partícióhálóban vett 

egyesítése is kongruencia. Két partíció egyesítését a 8.1.25. Feladatban írtuk le. Csak erre az esetre és csak 
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kétváltozós műveletre bizonyítunk, az általános eset meggondolását az Olvasóra hagyjuk (vö. 8.3.19. 

Gyakorlat). Legyenek tehát θ és ρ kongruenciák az A algebrán, és ∗  egy kétváltozós művelet. Azt kell 

megmutatni, hogy ha a≡ b (θ∨ ρ) és c≡ d (θ∨ ρ), akkor a∗  c≡ b∗  d (θ∨ ρ). 

Elég belátni, hogy a∗  c≡ b∗  c (θ∨ ρ) és b∗  c≡ b∗  d (θ∨ ρ), mert akkor θ∨ ρ tranzitivitása miatt készen 

vagyunk. Mivel a≡ b (θ∨ ρ), a 8.1.25. Feladat szerint létezik egy 

 

sorozat. Tudjuk, hogy c≡ c (θ) és c≡ c (ρ), és ezért zi∗  c≡ zi+1∗  c (θ) ha i páros, és zi∗  c≡ zi+1∗  c (ρ) ha i 

páratlan (hiszen kongruenciákat szabad összeszorozni). Vagyis a zi∗  c elemek egy olyan sorozatot alkotnak, 

amely az a∗  c≡ b∗  c (θ∨ ρ) összefüggést bizonyítja. A b∗  c≡ b∗  d (θ∨ ρ) bizonyítása hasonló. □ 

A csoporthatások újabb fontos példát szolgáltatnak a most bevezetett fogalmakra. A vektorterekhez és a 

modulusokhoz hasonlóan most is annyi unáris műveletet vezetünk be, amennyi az alapcsoport elemszáma. 

8.2.24. Definíció.  Ha a G csoport hat az X halmazon (4.5.12. Definíció), akkor g minden eleméhez vegyünk föl 

egy unáris fg műveletet, amelyre fg(x)=g*x teljesül minden x∈  X esetén. Így az X halmaz algebrává válik, 

amelynek minden művelete unáris. 

A kapott algebrát a szakirodalomban G-set elnevezéssel illetik (a „set” angol szó halmazt jelent). Az alábbi két 

állítás triviálisan adódik a definíciókból. 

8.2.25. Állítás.  Egy G csoport hatása az X1 és X2 halmazokon akkor és csak akkor ekvivalens (4.12.4. 

Definíció), ha az X1 és X2 algebrák izomorfak. Ha G hat X-en, akkor ennek a hatásnak a kongruenciái (a 

csoportelméleti értelemben, lásd 4.12.20. Definíció) ugyanazok, mint az X kongruenciái az általános algebrai 

értelemben. 

8.2.26. Állítás.  Legyen G csoport, H részcsoportja G-nek, és hasson G balszorzással a H szerinti bal 

mellékosztályok X halmazán (4.12.6. Definíció). A 4.12.25. Gyakorlat szerint X kongruenciái kölcsönösen 

egyértelmű megfeleltetésben állnak a G csoport H-t tartalmazó részcsoportjaival. Ez a megfeleltetés mindkét 

irányban rendezéstartó, és így háló-izomorfizmus, így X kongruenciahálója izomorf a G csoport H-t tartalmazó 

részcsoportjainak hálójával. 

Végül a direkt szorzat fogalmát általánosítjuk. Legyenek Ai azonos típusú algebrák (ahol i∈  I), és 

 

az Ai alaphalmazok Descartes-szorzata (elemei az olyan  sorozatok, amelyekre ai∈  Ai 

mindegyik i-re). Ha f egy n-változós műveleti jel, és  az A halmaz n darab eleme, akkor ezeken az f-

et komponensenként értelmezzük. Ez azt jelenti, hogy ha az  vektor i-edik komponensét ai
j jelöli, akkor az 

 elem i-edik komponense fA
i (ai

1,...,ai
n). Fontos észrevennünk, hogy az a πi leképezés, amely a 

direkt szorzat  eleméhez az ai-t rendeli, egy A-ból Ai-re képző homomorfizmus. 

8.2.27. Definíció.  Az imént definiált A algebrát az Ai algebrák direkt szorzatának nevezzük. A πi 

homomorfizmust az i-edik projekciónak hívjuk. Véges sok tényező esetén az A=A1×...× Ak jelölést is 

alkalmazzuk. Ha mindegyik Ai ugyanaz a B algebra, akkor direkt hatványról beszélünk, jele BI vagy Bk. 

Megjegyzés 

Csoportoknál, gyűrűknél a direkt szorzatot normálosztók, illetve ideálok segítségével jellemeztük 

(4.9.12. Tétel, 5.1.18. Állítás), ezek a projekciók magjaiként keletkeztek. Ezért az általános esetben a 

direkt szorzatot nem részstruktúrák, hanem kongruenciák segítségével célszerű jellemezni. 

Megjegyezzük, hogy az A1× A2 direkt szorzatnak sokszor nincs is az A1-gyel vagy az A2-vel izomorf 

részalgebrája. 
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Legyen tehát A=A1× A2 egy direkt szorzat. Tekintsük a π1 és π2 projekciókat (tehát π1(a1,a2)=a1, illetve 

π2(a1,a2)=a2), és jelölje ηi a πi homomorfizmus magját. Ekkor 

 

és hasonló állítás igaz η2-re is. Innen azonnal látszik, hogy ha (a1,a2) és (b1,b2) az η1-nél és η2-nél is kongruens, 

akkor (a1,a2)=(b1,b2). Ez tehát azt jelenti, hogy η1∧ η2=0A (ami az A*∩ B*={1G} összefüggésnek felel meg a 

4.9.11. Állításban). 

Megjegyzés 

A csoportokra a 4.9.11. Állításban bizonyított A*B*=G összefüggést úgy is fogalmazhatjuk, hogy az A* 

és a B* normálosztók generálják a G direkt szorzatot. Azt gondolhatnánk, hogy ennek most η1∨ η2=1A 

felel meg. Ennél azonban több is igaz. Az η1∨ η2=1A azt jelenti, hogy A bármely két eleme között létezik 

a 8.1.25. Feladatban leírt sorozat. Valójában azonban mindig van olyan sorozat is, amely csak egyetlen 

közbülső elemet tartalmaz (olyan rövid, amilyen csak lehet). Ez csoportoknál annak felel meg, hogy G 

minden eleme fölírható az A* és a B* egy elemének a szorzataként, azaz nemcsak G=⟨ A*, B*⟩ , hanem 

G=A*B* is teljesül. 

Ha (a1,a2) és (b1,b2) az A algebra tetszőleges elemei, akkor 

 

Ez a fajta speciális egyesítés annyira fontos, hogy nevet is adunk neki. 

8.2.28. Definíció.  Legyen A egy halmaz. Egy A-n értelmezett kétváltozós reláció az A× A tetszőleges 

részhalmaza, vagyis A-beli párok egy halmaza. (Általában az An részhalmazait n-változós relációknak 

nevezzük.) Ha θ és ρ kétváltozós relációk az A halmazon, akkor ezek kompozíciója 

 

Megjegyzés 

Relációk kompozícióját nem véletlenül hívjuk és jelöljük ugyanúgy, mint a függvényekét. A 

halmazelmélet precíz felépítésében ugyanis egy f:A→ A függvényt úgy szokás értelmezni, mint az 

(x,f(x)) párok halmazát, vagyis egy speciális kétváltozós relációt. Könnyű látni, hogy a függvények 

kompozíciója a fenti reláció-kompozícióval azonos. Persze f:A→ B függvények is vannak. Ennek 

megfelelően a kétváltozós relációt kicsit általánosabban is definiálhattuk volna, az A× B 

részhalmazainak, ahol A és B két tetszőleges halmaz. Erre az általánosabb reláció-fogalomra azonban 

nem lesz szükségünk. 

A kompozíció nyilván asszociatív művelet az általános kétváltozós relációk körében is. Alkalmas arra is, hogy a 

tranzitivitást kifejezzük vele: egy θ reláció akkor és csak akkor tranzitív, ha θ∘ θ⊆θ. Speciálisan ha θ 

ekvivalenciareláció, akkor θ∘ θ=θ. 

8.2.29. Definíció.  Legyenek θ és ρ az U halmaz ekvivalenciarelációi. Ezek akkor fölcserélhetők, ha θ∘ ρ=ρ∘ θ. 

8.2.30. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha θ és ρ fölcserélhető ekvivalenciarelációk, akkor a partícióhálóban 

vett egyesítésük, θ∨ ρ=θ∘ ρ. 

Az imént tehát azt láttuk be, hogy az A=A1× A2 direkt szorzatban vizsgált két kongruenciára η1∘ η2=1A=η2∘ η1. 

8.2.31. Állítás.  Tegyük föl, hogy A=A1× A2, jelölje ηi a projekciók magjait. Ekkor 
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1. η1∧ η2=0A; 
2. η1∘ η2=1A=η2∘ η1; 
3. Ai≅ A/ηi (ha i=1,2). 

Speciálisan a két projekció magja egymásnak komplementuma. Megfordítva, ha az A algebrán adottak az η1 és 

η2 kongruenciák az (1) és (2) feltételekkel, akkor 

 

Bizonyítás. Az (1) és (2) állításokat már beláttuk, a (3) a homomorfizmustételből adódik, ha azt a πi projekcióra 

alkalmazzuk. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy (1) és (2) teljesül az ηi kongruenciákra. Tekintsük a 

 

leképezést A-ból A/η1× A/η2-be, ahol az a/ηi az a elem osztályát jelöli ηi-nél (lásd 8.2.18. Definíció). Nyilván θ 

művelettartó, belátjuk, hogy bijekció. Ehhez azt kell ellenőrizni, hogy Ker(θ)=0A és Im(θ)=A/η1× A/η2. 

Ha θ(a)=θ(b), akkor a/η1=b/η1, vagyis a≡ b (η1). Ugyanígy kapjuk, hogy a≡ b (η2), és ezért a≡ b (η1∧ η2). De 

η1∧ η2=0A, vagyis a=b. Tehát Ker(θ)=0A és így θ injektív. 

Annak igazolásához, hogy θ szürjektív, legyen a/η1 és b/η2 az A/η1 és az A/η2 egy-egy eleme. Ekkor η1∘ η2=1A 

miatt van olyan c∈  A, hogy a≡ c (η1) és c≡ b (η2). Ez azt jelenti, hogy θ(c)=(c/η1,c/η2)=(a/η1,b/η2). □ 

A véges sok tényezős direkt szorzat jellemzését (a 4.9.14. Gyakorlat általánosítását) az alábbi állítás fogalmazza 

meg. A bizonyítást az Olvasóra hagyjuk. 

8.2.32. Állítás.  Tegyük föl, hogy A az A1,..., An algebrák direkt szorzata. Jelölje πi az i-edik projekciót, vagyis 

azt az A→ Ai homomorfizmust, amely (a1,...,an)-hez ai-t rendel. Legyen ηi=Ker(πi) és 

 

Ekkor 1≤ i≤ n esetén 

1. η1∧ η2∧ ...∧ ηn =0A, és így ηi∧ ηi'=0A; 
2. ηi=η1'∘ η2'∘ ...∘  ηi-1'∘ ηi+1'∘ ...∘ ηn'; 
3. ηi∘ ηi'=1A=ηi'∘ ηi; 
4. η1'∘ η2'∘ ...∘ ηn'=1A. 

Speciálisan ηi és ηi' egymás komplementumai. Megfordítva, ha η1,...,ηn egy A algebra kongruenciái, és a belőlük 

a fenti módon származtatott ηi' kongruenciákra teljesül az (1) és a (3) állítás, akkor 

 

Gondolkodjunk!   

8.2.33. Gyakorlat.  Hány kétváltozós művelet van egy négyelemű halmazon? 

8.2.34. Gyakorlat.  A csoportoknál tanult Cayley-táblázathoz hasonló módon írjuk föl az alábbi struktúrák 

műveleti tábláit, és osztályozzuk a kapott struktúrákat izomorfia szerint. 

1. Az {1,i,-1,-i} számok a szorzásra. 
2. A {0,2,4,6} halmaz a modulo 8 összeadásra. 
3. A {0,2,4,6} halmaz a modulo 8 szorzásra. 
4. A {0,4,8,12} halmaz a modulo 16 szorzásra. 
5. A {3,9,27,81} halmaz a modulo 81 szorzásra. 
6. Egy négyelemű halmaz összes önmagába menő konstans leképezése a kompozíció műveletére. 
7. Egy kételemű halmaz önmagába menő leképezései a kompozícióra. 
8. A ℤ 2 fölötti polinomfüggvények a szorzásra. 
9. Egy kételemű halmaz összes részhalmaza az unióra. 
10. Egy kételemű halmaz összes részhalmaza a metszetre. 
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11. a {0,1,2,3} halmaz a min műveletre. 
12. Az {1,2}× {1,2} halmaz az (a,b)*(c,d)=(a,d) műveletre. 

Melyek lesznek egyszerűek a felsorolt struktúrák közül, melyek generálhatók egy elemmel, és melyek bonthatók 

föl nemtriviális módon direkt szorzatra? 

8.2.35. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy egy ≡ ekvivalenciareláció pontosan akkor háló-kongruencia, ha 

minden a,b,c-re a≡ b-ből a∨  c≡ b∨  c és a∧  c≡ b∧  c következik (hasonló állítást alkalmaztunk a 8.2.23. Tétel 

bizonyításában is). 

8.2.36. Gyakorlat.  Egy L háló egy C részhalmazát konvexnek nevezzük, ha tetszőleges h≤ a≤ k esetén, ha h,k∈  

C, akkor a∈  C. Mutassuk meg, hogy egy háló-kongruencia minden osztálya konvex részháló. 

8.2.37. Gyakorlat.  Tekintsük a 8.3. ábrán látható hálókat. Rajzoljuk le M3, N5, D1 és D2 kongruenciahálóját, és a 

nemtriviális kongruenciáik szerinti faktorhálókat is. Melyek egyszerűek az ábrán szereplő hálók közül? 

Keressünk mindegyik hálóban minimális elemszámú generátorrendszert. Melyek bonthatók nemtriviális módon 

direkt szorzatra? 

8.2.38. Gyakorlat.  Adjuk meg izomorfia erejéig a legfeljebb ötelemű hálókat. 

8.2.39. Feladat.  Van-e olyan kétváltozós művelet a négyelemű halmazon, hogy a kapott struktúrának csak 

triviális részalgebrája és kongruenciája legyen? 

8.2.40. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha egy nullelemes véges félcsoportban minden elem alkalmas hatványa 0, 

akkor minden elég hosszú szorzat 0. (Egy félcsoport nulleleme egy olyan 0 elem, hogy mindegyik s elemre 

s*0=0*s=0.) 

8.2.41. Feladat.  Igazoljuk, hogy minden véges halmaz partícióhálója egyszerű. 

3. Kifejezések, polinomok, szabad algebrák 

A (formális) kifejezések és a polinomok úgy keletkeznek, hogy egy algebra műveleteit egymásba 

helyettesítgetjük. Ezek vizsgálata lehetővé teszi a generált rész és a szabad algebrák elemeinek a leírását is. A 

szabad algebra a szabad csoport fogalmát általánosítja. 

Megjegyzés 

A komplex együtthatós polinom fogalmát úgy definiáltuk, hogy ezek a határozatlanokból és komplex 

számokból az összeadás, kivonás, szorzás segítségével fölépített kifejezések. Vagyis egy gyűrű 

alapműveleteit kell egymásba helyettesítgetnünk az összes lehetséges módon. 

Ettől teljesen eltérő példa a következő. Képzeljük el, hogy integrált áramkörökből számítógépet 

akarunk építeni. Mindegyik alkatrésznek vannak „bemenetei” és egy „kimenete”. A bemenetekre 

többféle jelet vezethetünk, és ekkor a kimeneten is megjelenik egy jel. Az alkatrészeket egymáshoz 

csatlakoztathatjuk, azaz kimeneteket hozzáforraszthatunk bemenetekhez (egy kimenetet több 

bemenethez is, de egy bemenethez legfeljebb egy kimenet csatlakozhat). Az így kapott gép összetett 

számításokat tud végezni: a szabadon maradó bemenetekre jeleket vezetünk, és megnézzük egy 

szabadon maradó kimeneten kapott jeleket. Az ilyen „gépeket” logikai hálózatoknak nevezik. 

Hogyan modellezhetjük mindezt algebrailag? Egy-egy integrált áramkör függvényként viselkedik, ami 

az összes lehetséges jelek A halmazán van értelmezve, annyi változós, ahány bemenet van, a függvény 

értéke pedig a kimeneten kapott jel. Az egymáshoz való forrasztások azt jelentik, hogy ezeket a 

függvényeket korlátlanul szabad egymásba helyettesíteni. 

8.3.1. Definíció.  Legyen f egy n-változós, g1,...,gn pedig n darab k-változós függvény egy A halmazon. Ekkor a 

k-változós f∘ (g1,...,gn) függvényt az 

 

képlettel definiáljuk, és az f,g1,...,gnkompozíciójának nevezzük. 
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Ez a fogalom a korábban tanult szokásos függvény-kompozíció általánosítása (azt az n=k=1 speciális esetben 

kapjuk). A ∘  jelet sokszor elhagyjuk, és csak az f(g1,...,gn)összetett függvényről beszélünk. 

Megjegyzés 

Az Olvasó joggal kérdezheti, hogy mi lesz az olyasfajta helyettesítésekkel, mint például 

f(g1(y,y),g2(z),g3(z,x)). Ezeket is kompozíciónak érezzük, de a fenti definícióból kimaradtak. A 

megoldás az, hogy az ilyesfajta függvényeket több kompozíció eredményeként állítjuk elő. Ebben az 

úgynevezett projekciók segítenek (ezek ugyanazok a függvények, mint amiket a direkt szorzatnál már 

megismertünk, csak most az A algebra véges változós függvényeinek tekintjük őket). Az eljárást csak 

egy gyakorlatban mutatjuk be. 

8.3.2. Definíció.  Az A halmazon értelmezett n-változós 

 

függvényt (az n-változós, i-edik) projekciónak nevezzük. 

8.3.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az  összetett függvény megkapható az 

f,g1,g2,g3 függvényekből és alkalmas projekciókból a 8.3.1. Definícióbeli értelemben vett kompozíció többszöri 

alkalmazásával. Mutassuk meg, hogy a projekciókkal való kompozíció segítségével egy függvény változói 

cserélgethetők, azonosíthatók, és olyan extra változók is bevezethetők, amelyektől a függvény nem is függ. 

A fenti számítógépes példában arra van szükség, hogy az összes olyan kompozíciót áttekintsük, amely a 

megadott függvények segítségével fölírható. Az így kapott függvények halmazát klónnak nevezzük. Az 

eredetileg megadott függvényeket pedig egy A algebra alapműveleteinek tekinthetjük. 

8.3.4. Definíció.  Az A halmazon értelmezett véges változós függvények egy halmazát klónnak nevezzük, ha 

zárt a kompozícióra, és tartalmazza az összes πi
n projekciót. 

8.3.5. Definíció.  Legyen A algebra. Azokat a véges változós függvényeket, amelyek az A alapműveleteiből és a 

projekciókból a kompozíció segítségével (több lépésben) megkaphatók, az A algebra kifejezésfüggvényeinek 

nevezzük, halmazukat Clo(A)-val jelöljük (ez az A algebra klónja). Az n-változós kifejezésfüggvények halmazát 

Clon(A) jelöli. 

Most végre kiderül, miért is olyan fontosak a lineáris kombinációk a lineáris algebrai vizsgálatokban. 

8.3.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy V vektortér kifejezésfüggvényei pontosan az 

 

alakú függvények, ahol λ1,...,λn rögzített skalárok. Hogyan általánosítható ez az eredmény modulusokra? 

Csoportok esetében a szorzás és az inverzképzés műveleteit kell egymásba helyettesítgetni. Az asszociativitás 

miatt ekkor pontosan az olyasféle függvényeket kapjuk, mint 

 

Az ilyen „szavakkal” két helyen is találkoztunk a csoportelméletben: a generált részcsoport leírásakor és a 

szabad csoport elemeinek vizsgálatakor. 

8.3.7. Tétel.  Legyen A algebra és a1,...,an∈  A. Ekkor 

 

A generált részalgebra elemeit tehát úgy kapjuk, hogy a generátorokra az összes lehetséges módon a 

kifejezésfüggvényeket alkalmazzuk. 

Bizonyítás. Jelölje C a tételben szereplő halmazt. A C⊆ ⟨ a1,...,an⟩  tartalmazáshoz a következő állítást kell 

megmutatni, és a B=⟨ a1,...,an⟩  részalgebrára alkalmazni. 
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8.3.8. Lemma.  Tegyük föl, hogy B részalgebrája az A algebrának. Ekkor B zárt az A kifejezésfüggvényeire, 

vagyis ha t∈Clon(A) és b1,...,bn∈  B, akkor t(b1,...,bn)∈  B. 

Bizonyítás. A t kifejezésfüggvény a kompozíció ismételt alkalmazásával keletkezik alapműveletekből és 

projekciókból. A felhasznált kompozíciók száma (vagyis tkomplexitása) szerinti indukcióval bizonyítunk. A B 

részalgebra nyilván zárt az A alapműveleteire és a projekciókra is. Tegyük föl, hogy B zárt minden t-nél kevésbé 

komplex kifejezésfüggvényre. Mivel t kifejezésfüggvény, t=f∘ (g1,...,gk), ahol f és gi a t-nél kevésbé komplex 

kifejezésfüggvények, és ezért B ezekre zárt. Így ci=gi(b1,...,bn)∈  B minden i-re. De akkor t(b1,...,bn)=f(c1,...,ck)∈  

B. □ 

Az ⟨ a1,...,an⟩ ⊆ C tartalmazáshoz azt kell megmutatni, hogy C egy olyan részalgebra, amely az ai elemeket 

tartalmazza (hiszen akkor a legszűkebb ilyen részalgebra, vagyis ⟨ a1,...,an⟩ , része lesz C-nek). A πi
n projekció 

kifejezésfüggvény, és a1,...,an-re alkalmazva ai-t ad eredményül, vagyis ai∈  C. Ha f egy k-változós alapművelete 

A-nak és c1,...,ck∈  C, akkor ci=ti(a1,...,an) alkalmas ti kifejezésfüggvényekre. Legyen t=f∘ (t1,...,tn), ez is 

kifejezésfüggvény, és így 

 

Ezért C tényleg részalgebra. □ 

Megjegyzés 

Az iménti bizonyítás végén csak olyan kompozíciókat használtunk, ahol a külső függvény 

alapművelete az A algebrának. A következő gyakorlat állítása megmagyarázza, hogy ez miért 

történhetett így. 

8.3.9. Gyakorlat.  Amikor az A algebra klónját generáljuk, akkor az A alapműveleteiből és a projekciókból 

indulunk ki, majd az olyan t∘ (g1,...,gk) kompozíciókat hajtjuk végre (sokszor egymás után), ahol t-t és a gi-ket 

már korábban megkaptuk ilyen módon. Bizonyítsuk be, hogy ha csak olyan kompozíciókat engedünk meg, ahol 

t az algebra alapművelete, akkor is ugyanazokat a függvényeket (vagyis A összes kifejezésfüggvényét) kapjuk. 

A 8.3.8. Lemma szerint A minden részalgebrája zárt A kifejezésfüggvényeire. Megmutatjuk, hogy a 

kifejezésfüggvények az A kompatibilis relációit (például kongruenciáit) is tartják. Ehhez definiálnunk kell, mit 

értünk általában kompatibilis reláció alatt. A 8.2.28. Definícióban láttuk, hogy egy kétváltozós reláció párok egy 

halmaza. 

8.3.10. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az A algebra θ partíciója akkor és csak akkor kongruencia, ha az {(x,y)∈  A× 

A : x≡ y (ζ)} halmaz részalgebrája az A× A direkt szorzatnak. 

8.3.11. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy θ:A→ B függvény akkor és csak akkor homomorfizmus, ha az 

 halmaz (a θgráfja) részalgebrája az A× B direkt szorzatnak. 

Másik igen fontos példa kompatibilis relációra hálókban a rendezés. Ha L háló, akkor a ≤ relációt a következő 

halmaznak is tekinthetjük: 

 

Nevezzük az f:Ln→ L függvényt rendezéstartónak, vagy monotonnak, ha 

 

(egyváltozós függvény esetében ez a fogalom már szerepelt a 8.2.12. Definícióban). Az előző két gyakorlat 

megoldása alapján láthatjuk, hogy a monotonitás annak az átfogalmazása, hogy R részalgebra A× A-ban „az f-re 

nézve”. 

8.3.12. Definíció.  Legyen A halmaz, f:An→ A egy n-változós függvény, és R⊆ Ak. Jelölje (A,f) azt az algebrát az 

A alaphalmazon, amelynek az egyetlen művelete az f. Azt mondjuk, hogy fmegőrzi vagy tartja az R részhalmazt 

(relációt), vagy hogy Rkompatibilis az f függvénnyel, ha R részalgebrája az (A,f)k direkt hatványnak (amelyen az 

f-et komponensenként értelmeztük). 
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Tehát f akkor és csak akkor monoton, ha a ≤ rendezés f-fel kompatibilis (vagyis ha f tartja a rendezést). Mivel az 

L háló két alapművelete (az egyesítés és a metszet) monoton függvények (8.1.13. Gyakorlat), az R részalgebrája 

az L× L direkt szorzatnak. 

8.3.13. Definíció.  Az An direkt hatvány részalgebráit az A algebra n-változós kompatibilis relációinak nevezzük. 

8.3.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha R az An direkt hatvány egy részalgebrája, akkor R kompatibilis A 

kifejezésfüggvényeivel. 

Megjegyzés 

A klónok (8.3.4. Definíció) elmélete központi helyet foglal el az általános algebrák vizsgálatában. 

Általában ugyanis igen nehéz kérdés annak eldöntése, hogy egy függvényt elő lehet-e állítani más 

megadott függvények kompozíciójaként. Az elmélet alapjait csak egy példán (és néhány feladatban) 

illusztráljuk. 

Legyen A={0,1} (képzelhetjük azt, hogy a 0 elem a „hamis”, az 1 elem az ”igaz” szót rövidíti, de azt is, 

hogy a 0 az alacsony feszültségű, az 1 pedig a magas feszültségű jel). Háromféle alkatrészt (függvényt) 

definiálunk. 

Az „és-kapu” kétváltozós, és akkor ad „igaz” eredményt, ha mindkét bemenete „igaz” (érdemes ezt 

összevetni az 1. Függelék logikai részében a logikai műveletekről írottakkal). Vagyis e(x,y)=1 akkor és 

csak akkor, ha x=y=1. A kétváltozós „vagy-kapu” eredménye akkor „hamis”, ha mindkét változó 

értéke „hamis”. Tehát v(x,y)=0 pontosan akkor, ha x=y=0. Végül az egyváltozós „nem-kapu” igazból 

hamisat, hamisból igazat csinál, azaz ¬(0)=1 és ¬(1)=0. 

8.3.15. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a {0,1} halmazon az e, v és ¬ függvényekkel minden véges változós 

függvény kifejezhető. 

Megjegyzés 

Az előző feladat azt jelenti, hogy minden, akármilyen bonyolult logikai állítást el tudunk mondani az 

„és”, a „vagy” és a „nem” segítségével. Például a „ha x, akkor y” függvény a v(¬(x),y). A logikusok ezt 

úgy fejezik ki, hogy „az ítéletkalkulus teljes”. 

Ugyanakkor az e és a v függvények segítségével az n nem fejezhető ki. Ennek belátásához vegyük 

észre, hogy ha a {0,1} halmazt a 0<1 rendezéssel hálónak képzeljük, akkor e(x,y)=x∧  y és v(x,y)=x∨  y. 

Az imént láttuk, hogy ennek a hálónak mindegyik kifejezésfüggvénye monoton. Mivel a ¬ függvény 

nem monoton, tényleg nem állítható elő a kívánt kompozícióként. 

Ez a példa mutatja, hogy a klónok leírásában alapvető szerepet kell, hogy játsszanak a kompatibilis 

relációk. Ez így is van: az összes (nem csak kétváltozós) kompatibilis relációk egyértelműen 

meghatározzák az összes lehetséges kompozíciók halmazát, vagyis a klón elemeit (8.7.11. Feladat). 

Ha A kételemű (ez logikában a legfontosabb eset), akkor az összes lehetséges klónok halmaza 

viszonylag áttekinthető, Emil Post munkássága nyomán (ezek a klónok megszámlálható halmazt 

alkotnak, és a tartalmazásra vett hálójukat is jól le lehet rajzolni). Legalább háromelemű halmazon 

viszont már az olyan klónok halmaza is áttekinthetetlen, amelyek az összes konstansot tartalmazzák (a 

számuk annyi, mint a valós számoké). 

8.3.16. Feladat.  Mutassuk meg, hogy az L={0,1} háló kifejezésfüggvényei pontosan a monoton függvények. 

Azt gondolhatnánk, hogy a gyűrűk kifejezésfüggvényei a polinomokhoz kapcsolódnak, hiszen itt az összeadást, 

kivonást, szorzást kell egymásba helyettesítgetni. Azonban több okból is óvatosnak kell lennünk. 

Először is, az ℝ gyűrűnek x↦ x+1 nem kifejezésfüggvénye. Az alapműveletek az x+y, a -x és az xy. 

Akárhogyan is helyettesítjük ezeket egymásba, konstans tag nem keletkezik. Ez magyarázza, hogy az 5.1.2. 

Állításban, ahol leírtuk kommutatív, egységelemes gyűrűben a generált részgyűrű elemeit, csupa konstans tag 

nélküli polinom szerepel. 
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Ahhoz, hogy a konstans tagok megjelenjenek, az egységelemet is be kell venni, mint konstans egyváltozós 

(vagy nullváltozós) művelet eredményét. Ekkor még mindig nem lesz kifejezésfüggvény például az 

, hanem csak az egész együtthatós polinomokból származó polinomfüggvényeket kapjuk 

meg. Ahhoz, hogy az ℝ[x1,...,xn] elemeihez tartozó polinomfüggvények kijöjjenek, az ℝ elemeit is föl kell 

használnunk. 

8.3.17. Definíció.  Legyen A algebra. Azokat a véges változós függvényeket, amelyek az A alapműveleteiből, a 

projekciókból és a konstans függvényekből a kompozíció segítségével megkaphatók, az A algebra 

polinomfüggvényeinek nevezzük, halmazukat Pol(A)-val jelöljük. Az n-változós polinomfüggvények halmazát 

Poln(A) jelöli. 

Ha tehát T test, akkor a T-nek az n-változós polinomfüggvényei (az előző definíció értelmében) pontosan azok, 

amiket régebben is polinomfüggvénynek neveztünk (vö. 2.6.9. Gyakorlat). Azt is könnyű megmutatni, hogy az 

A algebra polinomfüggvényei pontosan a 

 

alakú függvények, ahol t kifejezésfüggvénye A-nak, a1,...,ak pedig A rögzített elemei. 

8.3.18. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy egy V vektortér polinomfüggvényei pontosan az 

f(x1,...,xn)=λ1x1+...+λnxn+v alakú függvények, ahol λ1,...,λn rögzített skalárok és v∈  V rögzített elem. Hogyan 

általánosítható ez az eredmény modulusokra? 

Ahogy a kifejezésfüggvények a részalgebrákkal, úgy a polinomfüggvények a kongruenciákkal állnak szoros 

kapcsolatban. 

8.3.19. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az A algebra kongruenciáit (mint A× A részalgebráit, lásd 8.3.10. 

Gyakorlat) az A polinomfüggvényei is megőrzik. Megfordítva, igazoljuk, hogy ha θ ekvivalenciareláció az A-n, 

amelyet az egyváltozós polinomfüggvények megőriznek, akkor θ kongruencia. Hogyan segít ez az észrevétel a 

8.2.23. Tétel pontosabb bizonyításában? 

A polinomok és a polinomfüggvények között igen fontos különbséget tettünk annak idején: a polinom maga 

nem függvény, hanem egy formális képlet. Hasonló kapcsolatban állnak az úgynevezett formális kifejezések is a 

kifejezésfüggvényekkel. Ezekre van szükségünk ahhoz, hogy például azonosságokról beszélhessünk. A formális 

kifejezéseket úgy kell elképzelni, hogy a műveleti jeleket egymásba helyettesítgetjük (természetesen ehhez 

előbb egy típust rögzítenünk kell). Például csoportok esetében az 

 

képletek formális kifejezéseket adnak meg. Tehát semmiféle átalakítást, csoportelméleti azonosságot nem 

használhatunk föl e kifejezések egyszerűsítésére, ezek nemcsak csoportokban, hanem minden olyan algebrában 

működni fognak, amelyben van egy kétváltozós és egy egyváltozós művelet. Sőt azt, hogy egy ilyen algebra 

csoport, pontosan formális kifejezések közötti azonosságokkal írhatjuk le (ilyen például az asszociativitás). 

A formális kifejezések konstrukcióját csak vázlatosan ismertetjük. A lényeg az, hogy a fenti kifejezéseket 

minden kombinációban elkészítsük. A 8.3.9. Gyakorlat szellemében „kívülre” mindig alapműveletet fogunk 

írni. Azt képzeljük tehát, hogy jeleket írunk egy papírra, a következő szabályok szerint. Adott egy η típus és egy 

X halmaz, ennek elemeit változóknak (vagy határozatlanoknak) nevezzük. Ezután indukcióval építkezünk. 

Legyen F0=X. Ha az Fk már megvan, akkor elkészítjük az összes olyan f(g1,...,gn) formális jelsorozatot, ahol f 

egy műveleti jel a η típusban, n ennek a változószáma, és g1,...,gn az Fk elemei. Álljon Fk+1 az Fk elemeiből és az 

összes így képzett kifejezésből. Végül legyen Fη(X) az összes így kapott kifejezések összessége, vagyis 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Fk+1-be bevettük az Fk elemeit is, vagyis a most definiált halmaz a növő F0⊆ 

F1⊆... lánc uniója. Ezért az Fη(X) halmaz valójában egy η típusú algebra lesz. Ehhez azt kell megmutatni, hogy 

ha f egy n-változós műveleti jel és g1,...,gn∈  Fη(X), akkor az f(g1,...,gn) jelsorozatot is bevettük Fη(X)-be. Mivel 

mindegyik gi eleme valamelyik Fki-nek, ezért ha k a ki számok legnagyobbika, akkor f(g1,...,gn)∈  Fk+1. Érdemes 

azt is észrevenni, hogy az X halmaz generálja az Fη(X) algebrát. 
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8.3.20. Definíció.  Az Fη(X) algebra elemeit η típusú, X változójú (formális) kifejezéseknek nevezzük. 

Megjegyzés 

A magyar nyelvben a „kifejezés” szónak köznapi, az általános algebrák elméletétől független jelentése 

is van, amit a matematikában (sőt nyelvtani értelemben is) gyakran használunk. Ezért amikor a fenti 

értelemben vett kifejezésekről beszélünk, igyekszünk majd minél többször használni a „formális” 

jelzőt. Angolul ez nem okoz problémát: a fenti fogalom megfelelője a term szó, a kifejezésfüggvények 

neve term function. A köznapi értelemben vett kifejezés szónak inkább az „expression” a megfelelője. 

Éppen ezért az általános algebrák elméletében magyar nyelven is sokszor használják a „term” és a 

„term-függvény” kifejezéseket. 

A formális kifejezések legfontosabb tulajdonsága, hogy tetszőleges η típusú A algebra elemeit be lehet 

helyettesíteni. Egyszerűen azt kell csinálni, hogy mindegyik változó helyébe beírjuk az A egy elemét, és a 

műveletek eredményét kiszámoljuk. Az eljárást bemutatjuk egy fokkal pontosabban is. A jobb érthetőség 

kedvéért legyen X={x1,...,xn}, és a t kifejezésnek kiírjuk a változóit is, vagyis t helyett t(x1,...,xn)-et írunk. 

Rendeljük hozzá mindegyik xi-hez az A algebra egy ai elemét. Ekkor tetszőleges t(x1,...,xn) kifejezéshez is 

hozzárendelhetjük az A algebrának egy tA(a1,...,an) elemét a t komplexitása szerinti indukcióval, a 

következőképpen. Ha már a gi(x1,...,xn) kifejezésekbe sikeresen behelyettesítettünk, azaz megkaptuk a gi
A(a1,...,an) 

elemeket, akkor t=f(g1,...,gn) esetén legyen 

 

Ez azt is mutatja, hogy a behelyettesítés homomorfizmusFη(x1,...,xn)-ből A-ba (hiszen azt fejezi ki, hogy ha 

először behelyettesítünk, majd az eredményre alkalmazzuk az fA műveletet, az ugyanaz, mint ha először az fF 

műveletet alkalmazzuk, majd a kapott formális kifejezésbe helyettesítünk be). Általános X esetén tehát a 

következőt kapjuk. 

8.3.21. Állítás.  Legyen X változók egy halmaza, A egy η típusú algebra, és X minden x eleméhez rendeljünk 

hozzá egy θ(x)∈  A elemet. Ekkor egyértelműen létezik egy 

 

homomorfizmus, amely θ-nek kiterjesztése (vagyis θ*(x)=θ(x) teljesül minden x∈  X esetén).□ 

8.3.22. Definíció.  Ha X={x1,x2,...} változók egy halmaza, A egy η típusú algebra, a1,a2,... az A elemei és 

t=t(x1,x2,...) egy kifejezés, akkor 

 

jelöli azt az értéket, amelyet az xi↦ ai helyettesítéssel t-ből kapunk (vagyis az előző állításban megadott θ*(t)∈  A 

elemet). 

Így ha t(x1,...,xn) egy formális kifejezés, akkor tA egy n-változós függvény az A halmazon (amely az a1,...,an 

elemekhez a tA(a1,...,an)∈  A elemet rendeli). A 8.3.9. Gyakorlatból világos, hogy az n-változós kifejezésekhez a 

most leírt módon rendelt függvények pontosan az A algebra n-változós kifejezésfüggvényei lesznek. 

8.3.23. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy az A× B direkt szorzat kifejezésfüggvényeit úgy kaphatjuk meg, hogy 

veszünk egy tetszőleges t(x1,...,xn) kifejezést, és az első komponensben a tA, a második komponensben a tB 

függvényként operálunk. Igazoljuk azt is, hogy ha θ:A→ B homomorfizmus, akkor tetszőleges t(x1,...,xn) 

kifejezésre és a1,...,an∈  A elemekre 

 

vagyis a homomorfizmusok a kifejezésfüggvényeket is tartják. 

Lehetetlen nem észrevenni a 8.3.21. Állítás hasonlóságát azzal, ahogy a szabad csoportot definiáltuk (4.10.1. 

Definíció). 

8.3.24. Definíció.  Legyen F egy η típusú algebra, és X egy generátorrendszere. Azt mondjuk, hogy az 

Xszabadon generáljaF-et η típusú algebrák egy  osztálya fölött (más szóval Xszabad generátorrendszer), ha 
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bárhogyan is veszünk egy  algebrát és egy θ:X→ A tetszőleges függvényt, ez kiterjeszthető egy θ*:F→ 

A homomorfizmussá. Az F algebra szabad a  fölött, ha van szabad generátorrendszere. 

Ezek szerint tehát a szabad csoportok szabadok az összes csoportból álló osztály fölött, a 8.3.21. Állítás pedig 

azt fejezi ki, hogy a η típusú kifejezések algebrája szabad az összes η típusú algebrák osztálya fölött. 

Vektortérben, modulusban a szabad generátorrendszerek pontosan a bázisok (7.2.15. Tétel). 

8.3.25. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy F és G is az X által szabadon generált algebrák a  osztály fölött, és 

. Mutassuk meg, hogy ekkor F és G izomorfak (vagyis a szabad algebra egyértelműen 

meghatározott). 

Kérdés, hogy vannak-e szabad gyűrűk, szabad hálók, és így tovább. Természetesen a hálók osztálya fölött 

szabad a hálók típusának megfelelő Fη(X) algebra, de ez nem lesz háló. Olyan  fölött szabad algebrákat 

keresünk, amelyek maguk is a  osztály elemei. Birkhoff tétele egészen általános feltételek mellett lehetővé 

teszi, hogy ilyen szabad algebrát találjunk. 

8.3.26. Tétel.  [Birkhoff tétele a szabad algebrákról] Tegyük föl, hogy  azonos típusú algebrák egy osztálya, 

amely tartalmaz egy legalább kételemű algebrát. Ekkor minden X halmazhoz létezik egy olyan X által generált, 

 fölött szabad algebra, amely izomorf egy  elemeiből készített direkt szorzat egy részalgebrájával. 

Megjegyzés 

A tételben  algebrák egy osztályáról van szó. Olyasmire kell gondolni, mint az összes Abel-csoport, 

vagy test osztálya. Az 1. Függelékben vázoltuk, hogy (halmazelméleti jellegű nehézségek miatt) miért 

nem a halmaz szót használjuk. 

Az Olvasó a most következő bizonyításban nyugodtan úgy képzelheti, hogy algebrák egy  

halmazáról van szó. A bizonyítás így nem lesz precíz, de halmazelméleti problémákkal nem akarunk 

foglalkozni. Aki ismeri a halmazelmélet alapjait, és az osztály pontos fogalmát, az könnyen precízzé 

teheti halmazelméleti értelemben is a bizonyítást. Csak azt kell észrevennie, hogy egy X halmazzal 

generálható η típusú algebrák izomorfia erejéig csak „halmaznyi sokan” lehetnek. 

Bizonyítás. A jobb áttekinthetőség végett képzeljük először azt, hogy  véges sok véges algebrából áll, és az X 

is véges halmaz. Tekintsük az összes olyan θ:X→ A függvényt, ahol . Ez csak véges sok lehetséges 

függvény, számozzuk be őket 1-től n-ig. Ugyanígy számozzuk be a  elemeit is: ha a θi: X→ A, akkor ezt az A 

algebrát Ai-vel jelöljük. Tehát ugyanaz az  algebra sokféle számot kap: Ai=A minden olyan esetben, 

amikor θi az A-ba képez. Legyen 

 

Ebben kijelölünk minden x∈  X esetén egy ψ(x) elemet: 

 

A ψ(x) elemek páronként különbözők. Valóban, a feltevésünk szerint a  osztályban van egy legalább 

kételemű A algebra. Ha x≠ y∈  X, akkor van egy olyan θ:X→ A függvény, amelyre θ(x)≠θ(y). Ha ezt a θ 

függvényt éppen i-ediknek számoztuk, vagyis θ=θi és ennek megfelelően Ai=A, akkor a ψ(x) elem i-edik 

komponense θi(x), a ψ(y) elem i-edik komponense pedig θi(y). Ezek különbözők, tehát ψ(x)≠ψ(y). 

Legyen X'⊆ B a ψ(x) alakú elemek halmaza, ahol x∈  X. Az imént igazoltak szerint ψ bijekció X és X' között. 

Jelölje F az X' által generált részalgebrát B-ben. Megmutatjuk, hogy F-nek X' szabad generátorrendszere  

fölött. 

Valóban, tegyük föl, hogy adott egy tetszőleges θ':X'→ A függvény, ahol . Legyen θ=θ'∘ ψ, ekkor θ 

egy X→ A függvény, amelyre  minden x∈  X-re. Jelölje i azt az indexet, amelyre θ=θi, és 

legyen πi a B direkt szorzat i-edik projekciója (amely B minden eleméhez annak az i-edik komponensét rendeli). 

Megmutatjuk, hogy πi (pontosabban az F-re vett megszorítása) megfelelő lesz, vagyis egy olyan F→ A=Ai 

homomorfizmus, amely θ'-nek kiterjesztése. Az, hogy homomorfizmusról van szó, nyilvánvaló. Ha ψ(x)∈  X', 
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akkor . Másfelől , és ehhez az i-edik projekció 

szintén θi(x)-et rendeli. Ezzel beláttuk, hogy X' tényleg szabadon generálja az F-et  fölött. 

A bizonyítást azzal fejezhetjük be, hogy X-et sorra kicseréljük ψ mentén az X' elemeivel (ugyanazon a módon 

ahogy a 6.4.3. Tételt követő megjegyzésben is eljártunk). Így egy F-fel izomorf algebrát kapunk, amit már maga 

az X (és nem a vele bijekcióban álló X' halmaz) generál. Ennek részleteivel nem fárasztjuk az Olvasót. 

Ha X és  végtelen is lehet, a bizonyítás ugyanaz, mint fent, még egyszerűbb is (bár talán nehezebben 

követhető és jelölhető), mert elmarad a θ:X→ A homomorfizmusok „beszámozása”. Egyszerűen ezeknek a 

homomorfizmusoknak a halmazát vesszük index-halmaznak, és így készítünk el egy nagy B direkt szorzatot. A 

ψ:X→ B leképezésnél a ψ(x) elem θ-hez tartozó komponense θ(x) lesz. Ismét a projekciók biztosítják, hogy a 

 leképezések kiterjeszthetők legyenek az ψ(X) által generált F algebrára, amely ezért 

szabad. A részletek kidolgozását az Olvasóra hagyjuk. □ 

8.3.27. Következmény.  Ha X véges halmaz, és  véges sok véges algebrából álló osztály, akkor az előző 

tételből kapott,  fölött X által generált szabad algebra is véges. 

Gondolkodjunk!   

8.3.28. Gyakorlat.  Legyen az A algebra alaphalmaza {0,1}, az egyetlen művelete pedig a háromváltozós x+2 

y+2 z. Határozzuk meg az n-változós kifejezésfüggvények, illetve polinomfüggvények számát. 

8.3.29. Gyakorlat.  Hány eleme van az egy, illetve a két elemmel generált szabad hálónak? 

8.3.30. Feladat.  Határozzuk meg a kommutatív gyűrűk osztályában a szabad algebrákat (vö. 5.1.2. Állítás, 

2.4.30. Gyakorlat). Tegyük meg ugyanezt az egységelemes kommutatív gyűrűk osztályában is (ahol az 

egységelemet művelettel jelöljük ki). 

8.3.31. Feladat.  Tetszőleges véges halmazon adjunk meg egy kétváltozós műveletet úgy, hogy a kapott 

algebrában minden n-változós függvény kifejezésfüggvény legyen (minden n≥ 1 esetén). 

Megjegyzés 

Az előző feladatból kapjuk, hogy véges halmazon minden véges változós függvény fölírható 

kétváltozós függvények kompozíciójaként (ez Sierpinski tétele.) Noha az előző feladat megoldása 

nemtriviális, ha „véletlenszerűen” választunk egy kétváltozós * műveletet, akkor ezzel jó eséllyel az 

összes véges változós függvény kifejezhető lesz, csak arra kell ügyelnünk, hogy b*b=b egyik b elemre 

se teljesüljön (ez V. L. Murszkij eredménye). 

Számos további, klónokkal, kifejezésfüggvényekkel és polinomfüggvényekkel kapcsolatos gyakorlat és feladat 

szerepel a Czédli–Szendrei–Szendrei-féle [8] feladatgyűjtemény X. fejezetének első szakaszában. Felhívjuk a 

figyelmet arra, hogy a szerzők a polinomfüggvényt algebrai függvénynek nevezik. 

4. Varietások 

Algebrák egy olyan osztályát, amely azonosságokkal definiálható, varietásnak nevezzük. Varietást alkotnak 

például a csoportok, vagy a kommutatív gyűrűk. Ezek Birkhoff tétele szerint pontosan a részalgebra, 

faktoralgebra és direkt szorzat képzésére zárt osztályok. Ezután Birkhoff harmadik tételét bizonyítjuk, amely 

lehetővé teszi, hogy egy tetszőleges algebrát nála „egyszerűbb” algebrákból fölépíthessünk direkt szorzat 

részalgebrájaként. 

Az asszociativitást kifejező (xy)z=x(yz) azonosságban valójában két formális kifejezés szerepel, amelyeket a 

csoportoknak megfelelő típusban írtunk föl. Emlékeztetjük az Olvasót, hogy ha a1,...,an elemek egy A 

algebrában, akkor ezeket minden t(x1,...,xn) kifejezésbe behelyettesíthetjük, és így egy tA(a1,...,an)∈  A elemet 

kapunk (lásd a 8.3.22. Definíciót, és az azt megelőző megjegyzéseket). 

8.4.1. Definíció.  Legyen t1,t2∈  Fη(x1,...,xn) két η típusú kifejezés, ahol n alkalmas egész szám. Azt mondjuk, 

hogy az n-változós t1≈ t2azonosság teljesül a η típusú A algebrában, ha tetszőleges a1,...,an∈  A elemekre 
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Ezt A ⊧  t1≈ t2 (vagy egyszerűen A ⊧  t1=t2) jelöli. 

Megjegyzés 

Az előző definícióban nem mondtuk meg, mi a t1≈ t2 azonosság, hanem csak azt, hogy mikor teljesül. 

Ez hasonlít a komplex számok nem precíz bevezetéséhez, amikor az a+bi számot nem definiáltuk, csak 

megmondtuk, hogyan kell vele számolni. Ahogy az 6. szakaszban az a+bi komplex számot az (a,b) 

rendezett párként definiáltuk, úgy most is megtehetjük, hogy a t1≈ t2 azonosságot a (t1,t2) rendezett 

párnak tekintjük. 

Az azonosság fogalmát véges sok változó segítségével definiáltuk. Ez azért nem jelent megszorítást, 

mert bármilyen halmaz is az X, az Fη(X) mindegyik elemében az X-nek nyilván csak véges sok eleme 

szerepelhet. 

A gyakorlatban a ≈ jel helyett sokszor egyszerűen csak egyenlőséget írnak (az asszociativitást például 

mi sem (xy)z≈ x(yz) alakban írtuk föl eddig). Ez persze elvileg helytelen, mert a t1=t2, ha pontosak 

akarunk lenni, azt jelenti, hogy t1 és t2 ugyanaz a formális kifejezés. Például (xy)z≠ x(yz), hiszen ez a két 

képlet, mint formális kifejezés, nem ugyanaz. Ugyanakkor a jelölés egyszerűbbé válik, és ha a t1=t2 

egyenlőséget azonosságnak értjük, azt úgyis mindig megmondjuk. 

8.4.2. Definíció.  Azonos típusú algebrák egy  osztályát varietásnak nevezzük, ha azonosságokkal 

definiálható, vagyis ha van azonosságok egy olyan I halmaza, hogy  akkor és csak akkor, ha A ⊧  t1=t2 

teljesül minden I-beli t1=t2 azonosságra. 

8.4.3. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha egy algebra teljesít egy azonosságot, akkor azt az azonosságot az 

algebra részalgebrái és homomorf képei is teljesítik. Igazoljuk, hogy ha A az Ai algebrák direkt szorzata, és 

mindegyik Ai teljesíti a t1=t2 azonosságot, akkor A is teljesíti ezt az azonosságot. 

8.4.4. Gyakorlat.  Definiálható-e a test fogalma azonosságokkal? És a nullosztómentes gyűrűé? Varietást 

alkotnak-e a csoportok, ha csak a szorzást tekintjük műveletnek? 

8.4.5. Tétel.  [Birkhoff tétele a varietásokról] Azonos típusú algebrák egy osztálya akkor és csak akkor varietás, 

ha zárt a részalgebra, a homomorf kép és a direkt szorzat képzésére. 

Az, hogy minden varietás zárt a részalgebra, a homomorf kép és a direkt szorzat képzésére, a 8.4.3. Gyakorlat 

állítása. A megfordítás bizonyítása Birkhoff szabad algebrákról szóló tételére támaszkodik, és mivel egy 

technikai elemet is tartalmaz (8.4.24. Feladat), ezért a 8.4.25. Feladat megoldásában olvasható. A kulcs a 

következő észrevétel. 

8.4.6. Gyakorlat.  Tegyük föl, hogy  egy varietás és F az X={x1,...,xn} által generált szabad algebra -ben 

(vö. 8.3.26. Tétel). Mutassuk meg, hogy a t1(x1,...,xn)≈ t2(x1,...,xn) azonosság akkor és csak akkor teljesül a  

minden algebrájában, ha az F algebrában a szabad generátorokra teljesül, vagyis ha t1
F(x1,...,xn)= t2

F(x1,...,xn). 

Röviden: az azonosságokat elegendő a szabad algebrák szabad generátorain ellenőrizni. 

8.4.7. Definíció.  Legyen  azonos típusú algebrák egy osztálya. Ekkor 

1.  a -beli algebrák összes homomorf képeiből álló osztály; 

2.  a -beli algebrák összes részalgebráiból álló osztály; 

3.  a -beli algebrák összes direkt szorzataiból álló osztály. 

Az A algebra homomorf képei alatt az olyan B algebrákat értjük, amelyekre létezik θ:A→ Bszürjektív 

homomorfizmus. Ezért  a -beli algebrák faktoralgebráival izomorf algebrákból áll. 

8.4.8. Gyakorlat.  Legyen  azonos típusú algebrák egy osztálya. Igazoljuk az alábbi tartalmazásokat. 

1. . 

2. . 
3. . 

4. . 
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5. . 

6. . 

Vezessük le ebből, hogy  zárt a részalgebra, a homomorf kép és a direkt szorzat képzésére, vagyis a 

 osztályt tartalmazó legszűkebb varietás. 

8.4.9. Definíció.  Ha  azonos típusú algebrák egy osztálya, akkor a  varietást a  által generált 

varietásnak nevezzük, és -val jelöljük. 

8.4.10. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha X szabadon generálja az F algebrát a  osztály fölött, akkor 

szabadon generálja a  osztály fölött is. 

8.4.11. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha  véges sok véges algebrából áll, akkor a  varietásban minden 

végesen generált algebra véges. 

Megjegyzés 

Az algebrista egyik legfontosabb dolga, hogy minél pontosabban leírja általános feltételekkel megadott 

struktúrák szerkezetét. Eddig már több példát láttunk struktúratételre, például a véges Abel-csoportok 

(vagy általánosabban a végesen generált, főideálgyűrű fölötti modulusok) alaptételét, vagy a 

Wedderburn–Artin-tételt. Ezekben az a közös, hogy a vizsgált struktúrát nála egyszerűbb, lehetőleg 

ismert szerkezetű struktúrákból építjük föl, egy olyan konstrukció segítségével, amelynek a 

tulajdonságait már ismerjük (és így könnyű benne számolni). Például a véges Abel-csoportok 

alaptételében az építőkövek a prímhatványrendű ciklikus csoportok, a konstrukció pedig a direkt 

szorzat. 

Kézenfekvő ötlet tehát, ha egy tetszőleges algebrát megpróbálunk felbontani direkt szorzatra, ameddig 

csak lehet, majd megvizsgáljuk a tovább már nem bontható, úgynevezett direkt felbonthatatlan 

algebrák szerkezetét. Ez az út azonban általában nem járható. Ennek oka egyrészt, hogy már a látszólag 

egyszerű esetekben, például a véges feloldható csoportok között is áttekinthetetlenül sok és bonyolult 

szerkezetű direkt felbonthatatlan van. De azt sem lehet megcsinálni, hogy egy algebrát „addig bontunk 

direkt szorzatra, amíg lehet”. Például van olyan (végtelen) Abel-csoport, amelyet egyáltalán nem lehet 

felbontani direkt felbonthatatlanok direkt szorzatára. 

Így kész csoda, hogy létezik egy egészen általános felbontási tétel, amely szintén Birkhofftól 

származik. Amire bontunk, az nem direkt szorzat, hanem a direkt szorzatnak részalgebrája. Ha B 

részalgebrája az Ai algebrák direkt szorzatának, és abban reménykedünk, hogy a B szerkezetét az Ai 

algebrák szerkezetére vezetjük majd vissza, akkor már az első lépésben érdemes kidobálni az Ai 

„fölösleges” elemeit, azokat, amelyeknek B-hez „nincs köze”. Például 

 

de a K-nak ebben a felbontásában a ℤ 4
+ csoport 1 és 3 elemei fölöslegesek, mert K része a H× H-nak is, 

ahol H={0,2}≤ ℤ 4. Ez a H={0,2} részcsoport úgy adódott, hogy K-nak a képét vettük a direkt szorzat 

két projekciójánál. Ez indokolja az alábbi definíciót. 

8.4.12. Definíció.  Azt mondjuk, hogy a 

 

szubdirekt részalgebrája ennek a direkt szorzatnak (vagy hogy B az Ai algebrák egy szubdirekt szorzata), ha 

tetszőleges i∈  I esetén πi(B)=Ai (ahol πi jelöli a direkt szorzat i-edik projekcióját). 

A feltétel tehát azt jelenti, hogy minden i∈  I esetén minden a∈  Ai-hez van B-nek egy olyan eleme, amelynek az 

i-edik komponense a. 

Megjegyzés 
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Az A=B× C direkt szorzatot triviálisnak nevezhetjük, ha B és C egyike az egyelemű algebra. Ekkor a 

másik tényező A-val izomorf. Egy szubdirekt szorzat azonban lehet triviális másféleképpen is. Például 

legyen A tetszőleges, nem egyelemű algebra, és A≅ B={(a,a) : a∈  A}≤ A× A. Ekkor B szubdirekt 

részalgebra, és az A× A direkt szorzatban egyik tényező sem egyelemű. Ez a szubdirekt felbontás 

mégis triviális, hiszen B≅ A szerkezetéről ez a felbontás semmi információt nem ad, szó sincs arról, 

hogy a B algebrát nála „kisebb”, egyszerűbb szerkezetű algebrákkal állítottuk volna elő. A bajt az 

okozza, hogy például az első projekció, vagyis a π1: (a,a)→ a leképezés izomorfizmus B és A között. 

8.4.13. Definíció.  Ha B szubdirekt részalgebrája az Ai algebrák direkt szorzatának, akkor ezt a szubdirekt 

felbontást triviálisnak nevezzük, ha van olyan i index, amelyre a πi projekció izomorfizmust létesít B és Ai 

között. A legalább kételemű B algebra szubdirekt irreducibilis, ha minden szubdirekt felbontása triviális. 

8.4.14. Lemma.  Az S algebra pontosan akkor szubdirekt irreducibilis, ha a nem nulla kongruenciái között van 

legkisebb, vagyis egy olyan 0≠μ∈Con(S), hogy tetszőleges 0≠θ∈Con(S) esetén μ≤θ. 

Megjegyzés 

Ezt a legkisebb nem nulla kongruenciát szokás (a csoportelméletből származó terminológiával) 

Smonolitjának nevezni. 

Bizonyítás. Ha 

 

szubdirekt részalgebra, akkor jelölje ηi∈Con(B) azt a kongruenciát, amelynél két elem akkor kongruens, ha az i-

edik komponensük megegyezik. Természetesen az ηi kongruenciák metszete nulla, mert ha két elem minden 

komponense megegyezik, akkor egyenlőek. Mindezt már láttuk a direkt szorzat kongruenciákkal történő 

jellemzésénél. 

Az ηi kongruencia a πi projekció (B-re vett megszorításának a) magja. Mivel B szubdirekt, πi(B)=Ai, és ezért a 

homomorfizmustétel miatt Ai≅ B/ηi. A fenti szubdirekt felbontás pontosan akkor triviális, hogy valamelyik πi 

izomorfizmus, és mivel mindegyik szürjektív, ez azzal ekvivalens, hogy a megfelelő ηi=0. 

Tegyük föl, hogy B nem nulla kongruenciái között van egy μ legkisebb. Meg kell mutatnunk, hogy a fenti 

szubdirekt felbontás triviális, vagyis valamelyik ηi kongruencia nulla. Ha ez nem lenne igaz, akkor mindegyik ηi 

nagyobb vagy egyenlő lenne μ-nél. Ezért az ηi kongruenciáknak a metszete is tartalmazná μ-t, vagyis nem lenne 

nulla. Ez ellentmondás, tehát B minden szubdirekt felbontása tényleg triviális. 

Most megfordítjuk az eddig bizonyított állításokat. Tegyük föl, hogy adottak ηi (i∈  I) kongruenciák, melyek 

metszete nulla. Legyen Ai=B/ηi. Tekintsük a B-n értelmezett 

 

leképezést (itt b/ηi a b elem ηi-osztálya, ez lesz tehát a θ(b) elem i-edik komponense). A θ függvény 

nyilvánvalóan művelettartó, megmutatjuk, hogy injektív. Ha b,c∈  B és θ(c)=θ(b), akkor b/ηi=c/ηi mindegyik i-

re. Ezért b≡ c (ηi), azaz b és c kongruens az ηi kongruenciák metszeténél is, ami nulla. Ezért b=c, vagyis θ 

tényleg injektív. 

Így B≅Im(θ), tehát a B algebrának (pontosabban egy vele izomorf algebrának) egy szubdirekt felbontását 

kaptuk (az nyilvánvaló, hogy a projekciók szürjektívek, hiszen Ai=B/ηi, és a természetes homomorfizmus 

szürjektív). Ez a felbontás nyilván akkor triviális, ha valamelyik ηi egyenlő nullával. 

Tegyük most föl, hogy a B algebra nem nulla kongruenciái között nincs legkisebb. Tekintsük ezeknek a nem 

nulla kongruenciáknak a μ metszetét. Ez csak nulla lehet, mert különben μ legkisebb nem nulla kongruencia 

lenne. Ezért B nem nulla kongruenciái egy olyan kongruenciarendszert adnak, amelyből egy nemtriviális 

szubdirekt felbontás készíthető a fenti módon. □ 

Az előző bizonyításban arra is fény derült, hogy egy algebrának hogy lehet megadni a szubdirekt felbontásait, 

mert valójában az alábbi állítást láttuk be. 
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8.4.15. Következmény.  Egy A algebra szubdirekt felbontásainak az A olyan kongruenciáinak rendszere felel 

meg, amelyek metszete nulla. Egy ilyen felbontás pontosan akkor triviális, ha a kongruenciák között a nulla is 

szerepel. 

Birkhoff tétele azt mondja ki, hogy minden algebra felbontható szubdirekt irreducibilisek szubdirekt szorzatára, 

a most következő lemma ennek bizonyítását készíti elő. Az alábbi gondolatmenetet érdemes összevetni Krull 

tételének bizonyításával (5.3.13. Tétel). 

8.4.16. Lemma.  Legyenek a és b különböző elemei a B algebrának. Ekkor van olyan ρ kongruencia, hogy B/ρ 

szubdirekt irreducibilis, és a≢ b (ρ). 

Bizonyítás. A Zorn-lemmát alkalmazzuk (D.1.2. Tétel). Tekintsük B kongruenciáit párok halmazainak, tehát B× 

B részalgebráinak (vö. 8.3.10. Gyakorlat). Legyen  a B azon kongruenciáinak a halmaza, melyek az (a,b) párt 

nem tartalmazzák. Az  nem üres, mert a≠ b miatt . Megmutatjuk, hogy a Zorn-lemma feltétele 

teljesül, vagyis bárhogyan választjuk ki  egy olyan ℒ  részrendszerét, amelyik lánc, az ℒ  elemeinek ζ uniója 

(a halmazelméleti uniója, nem az egyesítése) is eleme az  halmazrendszernek. 

Azt, hogy ζ maga is kongruencia, vagyis hogy részalgebrája B× B-nek és ekvivalenciareláció, az 5.4.4. 

Lemmához hasonlóan bizonyíthatjuk, ezt az Olvasóra hagyjuk. Az nyilvánvaló, hogy az (a,b) pár nincs benne ζ-

ban, hiszen az unió egyik tagjában sincs benne. Vagyis  teljesíti a Zorn-lemma feltételét. 

A Zorn-lemma szerint tehát -nek van egy maximális ρ eleme. Ez azt jelenti, hogy ha η>ρ is egy kongruencia, 

akkor η már nem lehet eleme -nek, vagyis (a,b)∈ η. A B/ρ faktoralgebra nem egyelemű, mert (a,b)∉ρ. Be kell 

látnunk, hogy szubdirekt irreducibilis, vagyis hogy nullánál nagyobb kongruenciáinak a metszete nem lehet 

nulla. 

A B/ρ kongruenciái a B algebra ρ-t tartalmazó kongruenciáinak felelnek meg kölcsönösen egyértelmű és 

rendezéstartó módon (8.2.20. Feladat), a nulla kongruencia ρ-nak felel meg. Ezért azt kell belátnunk, hogy ha ηi 

olyan kongruenciái B-nek, amelyekre ηi>ρ, akkor az η metszetük szintén nagyobb ρ-nál. Az nyilvánvaló, hogy 

η≥ρ. A ρ maximalitása és ηi>ρ miatt a≡ b (ηi). Ezért a és b kongruensek az ηi kongruenciák η metszeténél is. De 

akkor η≠ρ, hiszen (a,b)∉ρ. Tehát B/ρ tényleg szubdirekt irreducibilis. □ 

8.4.17. Tétel.  [Birkhoff tétele a szubdirekt felbontásról] Minden algebra előáll szubdirekt irreducibilis algebrák 

szubdirekt szorzataként (és a tényezők az eredeti algebra homomorf képei). 

Bizonyítás. Legyen B algebra, és minden a≠ b elempárjához vegyünk egy olyan ρa,b kongruenciát, amelyre B/ρa,b 

szubdirekt irreducibilis és a≢ b (ρa,b). Ilyen az előző lemma miatt létezik. Az összes ilyen ρa,b kongruenciák 

metszete nulla, hiszen minden (a,b) pár kimarad valamelyikből (nevezetesen a ρa,b-ből). Ezért a 8.4.15. 

Következmény szerint ezek a kongruenciák egy szubdirekt felbontást adnak, amelynek a tényezői a B/ρa,b 

szubdirekt irreducibilis algebrák. □ 

Birkhoff tételének fontos alkalmazását látjuk majd a következő fejezetben, amikor a disztributív hálókra és a 

Boole-algebrákra bizonyítjuk segítségével Stone reprezentációs tételét. 

Gondolkodjunk!   

8.4.18. Gyakorlat.  Döntsük el, hogy a 8.3. ábrán látható M3, N5, D1 és D2 hálók szubdirekt irreducibilisek-e. (A 

kongruenciahálójukat már kiszámoltuk a 8.2.37. Gyakorlatban). 

8.4.19. Gyakorlat.  A ℂ [x] gyűrűt, illetve a páratlan nevezőjű törtek gyűrűjét bontsuk föl szubdirekt 

irreducibilisek szubdirekt szorzatára. 

8.4.20. Feladat.  Határozzuk meg a szubdirekt irreducibilis Abel-csoportokat. 

8.4.21. Feladat.  Mi lesz a ℤ + csoport, illetve a ℤ  gyűrű által generált varietás? 

8.4.22. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy a Q, illetve a D4 csoportok ugyanazt a varietást generálják. 

8.4.23. Feladat.   *  Keressük meg az S3 által generált csoportvarietás szubdirekt irreducibilis elemeit, és adjuk 

meg ezt a varietást véges sok azonossággal. 
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8.4.24. Feladat.  Legyen A algebra, és  az A végesen generált részalgebráinak a halmaza. Mutassuk meg, 

hogy . 

8.4.25. Feladat.  Legyen  azonos típusú algebrák egy osztálya, amely zárt a részalgebra, a homomorf kép és 

a direkt szorzat képzésére, továbbá F az X által generált szabad algebra -ban, ahol X={x1,x2,...,xn} (8.3.26. 

Tétel). Tekintsük azokat a t1(x1,...,xn)≈ t2(x1,...,xn) azonosságokat, melyekre t1
F(x1,...,xn)=t2

F(x1,...,xn) teljesül. 

Mutassuk meg, hogy ha n befutja a pozitív egészeket, akkor ezek az azonosságok pontosan a  osztályt 

definiálják. 

5. Disztributív hálók és Boole-algebrák 

A gyűrűknél megismert disztributív azonosságnak fontos szerep jut a hálók elméletében is, ha azt az összeadás 

és a szorzás helyett a két hálóműveletre alkalmazzuk. Így kapjuk a disztributív háló fogalmát, amelyre a 

legfontosabb példát egy halmaz összes részhalmazai adják az unió és a metszet műveletére, továbbá ezeknek a 

hálóknak a részhálói. Izomorfia erejéig nincs is másmilyen példa Stone reprezentációs tétele szerint, amit 

bebizonyítunk. Nevezetes tény, hogy minden háló kongruenciahálója disztributív. A szakaszban szó lesz még a 

Boole-algebrákról. Ezek a komplementumos disztributív hálók, és a logikában játszanak fontos szerepet. 

8.5.1. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha L tetszőleges háló, akkor az 

 

azonosságok ekvivalensek (vagyis ha az egyik igaz L-ben, akkor a másik is). 

8.5.2. Definíció.  Azt mondjuk, hogy az L háló disztributív, ha érvényes benne az előző gyakorlatban megadott 

két disztributív azonosság bármelyike (és így mindkettő). 

8.5.3. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a 8.3. ábrán látható M3 és N5 hálók nem disztributívak. 

Az M3 és N5 hálók azért fontosak, mert egy háló akkor és csak akkor disztributív, ha ezek egyikével sincs 

izomorf részhálója (8.6.16. Tétel). 

Megjegyzés 

A disztributív azonosság ellenőrzésekor érdemes észrevenni, hogy a két oldal egyike minden hálóban 

kisebb vagy egyenlő a másiknál. Például 

 

minden háló minden x,y,z elemére igaz. Ennek magyarázatát a következő elv szolgáltatja: a legkisebb 

óriás is nagyobb, mint a legnagyobb törpe. Valóban, az azonosság bal oldalán szereplő x∧  y és z tagok 

törpék, hiszen mindegyikük kisebb vagy egyenlő, mint a jobb oldalon szereplő x∨  z és y∨  z tagok, 

amelyek tehát óriások. Mivel minden törpe alsó korlátja az óriások halmazának, ezért az óriások 

metszetének is. Ez felső korlátja mindegyik törpének, tehát a törpék egyesítésének is. Ezért a fenti 

egyenlőtlenség igaz. 

A két disztributív azonosság természetesen egymás duálisa, és így ha egy disztributív háló duálisát vesszük, az 

szintén disztributív háló lesz. Ugyancsak világos, hogy egy X halmaz összes részhalmazainak  hálója az 

∪  és ∩ műveletekre disztributív, sőt ennek minden részhálója is disztributív, mert a disztributív azonosság 

részhálókra öröklődik. 

8.5.4. Gyakorlat.  Legyen C2={0,1} a kételemű háló (a 0<1 rendezéssel). Mutassuk meg, hogy a C2
X direkt 

hatvány izomorf a  hálóval. 

8.5.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy minden lánc disztributív háló. 
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8.5.6. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a nemnegatív egészek disztributív hálót alkotnak az oszthatósággal megadott 

rendezésre. Vezessük le ebből, hogy minden ciklikus csoport és minden főideálgyűrű kongruenciahálója 

disztributív. 

Most leírjuk a disztributív hálók kongruenciáit. A gyűrűkhöz hasonlóan ezek is „ideálokhoz” kapcsolódnak. 

8.5.7. Definíció.  Egy P részben rendezett halmaz egy X részhalmaza leszálló, ha minden x∈  X elemével együtt 

az x-nél kisebb P-beli elemeket is tartalmazza. A fogalom duálisa a felszálló részhalmaz. Ha L háló, akkor a nem 

üres I⊆ L részhalmaz ideál, ha leszálló, és zárt az egyesítésre. Ha b∈  L, akkor a b-nél kisebb vagy egyenlő 

elemekből álló ideált a b által generált főideálnak nevezzük, és (b]-vel jelöljük. Az ideál duálisa a filter, más 

szóval szűrő, a főideálé a főfilter, jele [b). 

Megjegyzés 

Könnyű ellenőrizni, hogy minden főideál tényleg ideál. A (b] jelölés az analízisből ismert félig zárt 

intervallum fogalmához kapcsolódik (ott (a,b] azon x számok halmaza, melyekre a<x≤ b). Az 

intervallum hálóelméleti fogalmáról a 8.6.17. Definícióban lesz szó. 

Az ideál elnevezést a felszínes hasonlóság is indokolja, hiszen az ideál zárt az egyik műveletre (az 

egyesítésre), és a külső elemmel való „bemetszésre” is (ez jelenti azt, hogy leszálló). A Boole-algebrák 

kapcsán majd megértjük, hogy az ideál elnevezés ennél többet takar (lásd a 8.5.23. Feladat utáni 

megjegyzéseket). 

8.5.8. Feladat.  Tegyük föl, hogy I ideálja, F pedig filtere az L disztributív hálónak. Legyen a≡ b (θI) akkor és 

csak akkor, ha van olyan x∈  I, melyre a∨  x= b∨  x, és ρF a duális módon F-hez rendelt reláció. 

1. Bizonyítsuk be, hogy θI kongruencia, amelynek I osztálya. 
2. Igazoljuk, hogy ha az I ideál és az F filter olyan, hogy tetszőleges c∈  I és f∈  F esetén mindig c≤ f, akkor 

θI∧ ρF=0L. 
3. Mutassuk meg, hogy az egyetlen szubdirekt irreducibilis disztributív háló a kételemű háló. 

8.5.9. Tétel.  [Stone tétele] Minden disztributív háló izomorf egy alkalmas halmaz összes részhalmazaiból álló 

háló egy részhálójával. 

Bizonyítás. Birkhoff tétele (8.4.17. Tétel) szerint minden L disztributív háló előáll szubdirekt irreducibilis 

algebrák szubdirekt szorzataként, amelyek az eredeti háló faktorai, és így szintén disztributív hálók. A 8.5.8. 

Feladat miatt az egyetlen szubdirekt irreducibilis disztributív háló a kételemű C2={0,1} háló. Ezért L 

részalgebrája egy alkalmas C2
X direkt hatványnak. A 8.5.4. Gyakorlat szerint viszont C2

X izomorf az X összes 

részhalmazaiból álló hálóval. □ 

Stone tétele nem dönt el minden állítást automatikusan disztributív hálókról, még a végesen generált szabad 

disztributív hálók elemszámát sem könnyű kiszámítani (ezek mind végesek, lásd 8.5.25. Gyakorlat). 

8.5.10. Tétel.   A három elemmel generált szabad disztributív hálónak 18 eleme van, rajza a 8.9. ábrán látható. 

8.9. ábra - Az x, y és z által generált szabad disztributív háló. 
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A tétel bizonyítása egyszerű számolás, amit elhagyunk (azt, hogy ezt a számolást hogyan kell végezni, az 

Olvasó megtudhatja a 8.6.11. Tétel hasonló bizonyításából). Az ábrán szerepel az elemek legegyszerűbb fölírása 

is a generátorok segítségével. Az M kifejezésnek van egy igen fontos tulajdonsága. 

8.5.11. Definíció.  Azt mondjuk, hogy t(x,y,z) az A algebra többségi kifejezése, ha A-ban érvényesek a 

 

azonosságok (vagyis ha t két változója megegyezik, akkor az értéke is ez a változó lesz). 

8.5.12. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha L tetszőleges (nem feltétlenül disztributív) háló, akkor mind az 

 

mind az 

 

kifejezés többségi kifejezés, és m(x,y,z)≤ M(x,y,z) tetszőleges x,y,z∈  L esetén. Igazoljuk, hogy ha L disztributív, 

akkor M≈ m azonosság L-ben. 

Az M-et felső, az m-et alsó mediánsnak nevezzük. Nem nehéz belátni, hogy ha egy hálóban teljesül az m≈ M 

azonosság, akkor az disztributív. A többségi kifejezések jelentőségét a következő tétel világítja meg. 

8.5.13. Tétel.  Ha az A algebrának van többségi kifejezése, akkor A kongruenciahálója disztributív. 

Bizonyítás. Elegendő igazolni, hogy az A algebra tetszőleges α,β,γ kongruenciáira 

 

hiszen a másik irányú tartalmazás (az óriás-törpe elv miatt) teljesül. Legyenek az a,b∈  A elemek kongruensek a 

bal oldali kongruenciára nézve. Meg kell mutatni, hogy a jobb oldalon lévő kongruenciára nézve is azok. 

Tudjuk tehát, hogy a≡ b (α) és a≡ b (β∨ γ). A 8.2.23. Tétel miatt kongruenciák egyesítése ugyanaz, mint a 

megfelelő partíciók egyesítése, amit a 8.1.25. Feladatban írtunk le. Eszerint létezik egy 
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sorozat. Legyen t többségi kifejezése A-nak és 

 

Ekkor u0=tA(a,z0,b)=tA(a,a,b)=a, hiszen t többségi, és hasonlóan un=b. Továbbá tudjuk, hogy a 

polinomfüggvények megőrzik a kongruenciákat (8.3.19. Gyakorlat). Mivel zi≡ zi+1 a β vagy a γ szerint (attól 

függően, hogy i páros-e, vagy páratlan), azt kapjuk, hogy 

 

a β vagy a γ szerint. Ezért a következő sorozat keletkezik: 

 

Ez a sorozat tehát legalábbis ugyanazt tudja, mint a fenti zi sorozat. Azonban a≡ b (α) miatt tetszőleges i-re 

 

hiszen t többségi kifejezés. Vagyis mindegyik ui elem benne van az a elem α-osztályában, és ezért ui≡ ui+1 (α) 

mindegyik i-re. Így valójában 

 

teljesül, és így a≡ b modulo (α∧ β)∨ (α∧ γ). □ 

Mivel minden hálónak van többségi kifejezése (bármelyik mediáns megfelel a 8.5.12. Gyakorlat szerint), a 

következőt kapjuk. 

8.5.14. Következmény.  Minden háló kongruenciahálója disztributív. 

A most bizonyított tétel jelentősége a következő. Birkhoff tételét a szubdirekt felbontásról akkor lehet 

hatékonyan alkalmazni, ha ismerjük a szubdirekt irreducibilis algebrákat (mint a Stone-tétel bizonyításában). Ha 

az algebráink kongruenciahálója disztributív, akkor Jónsson alábbi tétele lehetővé teszi a szubdirekt 

irreducibilisek megtalálását. A tételt csak a véges algebrákra vonatkozó gyengébb (de érthetőbb) formájában 

ismertetjük, és nem bizonyítjuk. 

8.5.15. Tétel.  [Jónsson-lemma] Tegyük föl, hogy A1,...,Ak véges algebrák, és hogy a  

varietás minden algebrájának a kongruenciahálója disztributív. Ekkor  minden szubdirekt irreducibilis 

algebrája valamelyik Ai algebra egyik részalgebrájának homomorf képe. 

A tételt tehát alkalmazhatjuk, ha az Ai algebráknak van közös többségi kifejezése, például ha mindannyian 

hálók. 

8.5.16. Gyakorlat.  Határozzuk meg a 8.3. ábrán látható M3 és N5 hálók által generált varietásban a szubdirekt 

irreducibilis hálókat. Igazoljuk (a Jónsson-lemma felhasználásával), hogy mindkét háló teljesít olyan 

hálóazonosságot, ami a másikban nem igaz. 

Most a Boole-algebrák fogalmával ismerkedünk meg: ezek a komplementumos disztributív hálók (8.1.26. 

Definíció). A definíciót óvatosabban fogalmazzuk, mert fontos, hogy a komplementumot (és a 0, 1 elemeket is) 

művelettel jelöljük ki. Ezt a következő gyakorlat állítása teszi lehetővé. 

8.5.17. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy disztributív hálóban minden elemnek legfeljebb egy komplementuma lehet. 
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8.5.18. Definíció.  Boole-algebrának  nevezünk egy olyan B algebrát, melynek a műveletei az ∨  (egyesítés), a 

∧  (metszet), a {}' (komplementum), a 0 és az 1 (konstansok), a következő tulajdonságokkal. 

1. B az egyesítésre és metszetre disztributív háló. 
2. A 0 a B legkisebb, az 1 a B legnagyobb eleme. 
3. B-ben érvényesek az x∧  x'≈ 0 és x∨  x'≈ 1 azonosságok. 

Megjegyzés 

A nulla- és egységelemes, komplementumos disztributív hálókat szokás Boole-hálónak nevezni. (Ezek 

nem Boole-algebrák a szó szigorú értelmében, mert kevesebb műveletük van.) 

Az X halmaz összes részhalmazaiból álló  disztributív hálót Boole-algebrának is tekintjük, ahol 0 az üres 

halmaz, 1 az X halmaz, és a komplementum a szokásos. A két- és háromelemű halmaz esetében a kapott Boole-

háló rajza a 8.3. ábrán látható C2
2 és C2

3. 

8.5.19. Gyakorlat.  Legyen K={0,1} a kételemű Boole-algebra. Mutassuk meg, hogy az KX direkt hatvány 

izomorf a  Boole-algebrával. 

8.5.20. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy minden Boole-algebrában igaz az x”≈ x azonosság, továbbá teljesülnek az 

(x∨  y)'≈ x'∧  y' és (x∧  y)'≈ x'∨  y' azonosságok is (ezek az úgynevezett De Morgan azonosságok). Ezért Boole-

algebrában a komplementumképzés rendezésfordító leképezés. 

Megjegyzés 

A Boole-algebrák vizsgálatának másik motivációja a logika. Korábban már láttuk, hogy ha a 0 a 

„hamis” és az 1 az „igaz” igazságértékeket jelenti, akkor a kapott kételemű hálóban az „és” művelet a 

metszetnek, a „vagy” művelet pedig az egyesítésnek felel meg (lásd a megjegyzéseket a 8.3.14. 

Gyakorlat után). Vegyük észre, hogy a komplementumképzés pontosan a tagadásnak (a „nem”-

kapuknak) megfelelő művelet. Így a kételemű Boole-algebrát felfoghatjuk úgy is, mint az 

igazságértékek algebráját. A 8.3.15. Feladat a kételemű Boole-algebráról szól. 

Tekintsük az olyasfajta kijelentéseket, hogy „esik az eső”, vagy „Melinda ötöst kapott matekból”. 

Ezeket ítéleteknek nevezzük (mert vagy igazak, vagy nem). Az „és”, a „vagy” és a „nem” logikai 

műveletekkel ezeket összekapcsolhatjuk, és így Boole-algebrát kapunk, amit az ítéletek Boole-

algebrájának nevezünk. Megjegyezzük, hogy nemcsak az ilyesfajta ítéleteket, hanem a „minden ember 

halandó” típusúakat (tehát a kvantort tartalmazókat) is vizsgálhatjuk alkalmas műveletek segítségével. 

Így az algebrai eszközöket a logikában felhasználhatjuk. Ezt a tárgykört algebrai logikának nevezzük. 

8.5.21. Gyakorlat.  Ellenőrizzük, hogy a 8.5.8. Feladatban definiált kongruenciákat a Boole-műveletek is 

tartják, és így az egyetlen szubdirekt irreducibilis Boole-algebra a kételemű. 

Így Birkhoff szubdirekt felbontásról szóló tételéből a 8.5.9. Tétel mintájára adódik a következő eredmény. 

8.5.22. Tétel.  [Stone tétele] Minden Boole-algebra izomorf egy alkalmas halmaz összes részhalmazaiból álló 

Boole-algebra egy részalgebrájával. 

A véges Boole-algebrák szerkezete teljesen leírható: ezek egy véges halmaz összes részhalmazaiból állnak 

(8.5.26. Feladat). A végtelen Boole-algebrák szerkezete viszont roppant bonyolult lehet (lásd a 8.5.29. Feladatot, 

és az azt követő megjegyzést). A végesen generált szabad Boole-algebrákat a 8.5.27. Feladatban határozzuk 

meg. 

A Boole-algebrák ideáljai a 8.5.21. Gyakorlat szerint kongruenciákat adnak. Megfordítva, minden kongruencia 

egy ideálhoz tartozik, és ez a megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű. Ezt könnyű lenne „kézzel” is kiszámolni, 

de ehelyett megmutatjuk, hogy a Boole-algebrák valójában gyűrűknek is felfoghatók. Emlékeztetjük az Olvasót, 

hogy két halmaz szimmetrikus differenciáján azoknak az elemeknek a halmazát értjük, amelyek a két halmaz 

közül pontosan egyben vannak benne. 

8.5.23. Feladat.  Legyen B/ Boole-algebra, és definiáljuk a következő műveleteket. Az x és y szorzata legyen 

xy=x∧  y. Az x és y összege legyen 
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(vagyis az x és y szimmetrikus differenciája). Mutassuk meg, hogy ekkor B alaphalmazán egy R kommutatív, 

egységelemes gyűrűt kaptunk, amelyben x2=x és 2x=0 teljesül minden elemre. Megfordítva, mutassuk meg, 

hogy ha az R egységelemes gyűrűben érvényes az x2≈ x azonosság, akkor kommutatív, karakterisztikája kettő, és 

az 

 

műveletekre Boole-algebrát kapunk. Igazoljuk, hogy egy részhalmaz akkor és csak akkor ideál a gyűrűelméleti 

értelemben, ha a hálóelméleti értelemben az. 

Az előző feladat miatt az x2≈ x azonosságnak eleget tevő egységelemes gyűrűket Boole-gyűrűknek nevezzük. 

Mivel a Boole-algebra műveletek és a gyűrűműveletek egymással kifejezhetők, egy Boole-algebrának és a 

hozzá tartozó Boole-gyűrűnek ugyanazok a kifejezésfüggvényei. De a kifejezésfüggvények meghatározzák a 

kompatibilis relációkat, és így a kongruenciákat is. Mivel a gyűrűkben a kongruenciák ideálokkal adhatók meg, 

ezért a Boole-algebrák kongruenciái is kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak az ideálokkal: minden 

ideálhoz pontosan egy kongruencia tartozik a 8.5.8. Feladatban leírt módon, és minden kongruencia megkapható 

ezen a módon. Mindez megmagyarázza azt is, miért használtuk hálók esetében az „ideál” elnevezést. 

Gondolkodjunk!   

8.5.24. Gyakorlat.  Melyek disztributívak a 8.3. ábrán lerajzolt hálók közül? Melyek lesznek Boole-hálók? 

8.5.25. Gyakorlat.  Bizonyítsuk be, hogy minden végesen generált disztributív háló, illetve Boole-algebra 

véges. 

8.5.26. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha B egy véges Boole-algebra, akkor izomorf a kételemű Boole-algebra 

egy direkt hatványával, vagyis egy véges halmaz összes részhalmazainak Boole-algebrájával. 

8.5.27. Feladat.  Legyenek X1,..., Xn az X halmaz részhalmazai. Bizonyítsuk be, hogy ezek akkor és csak akkor 

alkotnak szabad generátorrendszert az általuk generált F Boole-algebrában, ha általános helyzetűek a következő 

értelemben. Bárhogyan is választunk ki az Xi halmazok közül néhányat, van olyan x∈  X, ami ezekben benne 

van, a többi Xj halmazban viszont nincs benne. Vezessük le ebből, hogy az n elemmel generált szabad Boole-

algebra elemszáma 22n. 

8.5.28. Feladat.  Mutassuk meg, hogy az előző feladatban szereplő általános helyzetű halmazok által generált 

részháló az n elemmel generált szabad disztributív háló. Adjunk alsó és felső becslést ennek M(n) elemszámára. 

Megjegyzés 

A 8.3.16. Feladat miatt M(n) a {0,1} halmaz n-változós, monoton függvényeinek a száma, 

meghatározása Dedekind sokat vizsgált problémája. Korsunov 1981-es eredménye szerint M(n) értéke 

az előző feladatbeli alsó becsléshez „van közel”. 

(http://www.research.att.com/~njas/sequences/A000372, ez az Egész Számsorozatok Online 

Enciklopédiája.) 

8.5.29. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan (végtelen) Boole-algebra, amely atommentes, vagyis a 0 

elemnek egyetlen fedője sincs. 

Megjegyzés 

A véges Boole-algebrák szerkezete olyan egyszerű, hogy az ember azt hinné, a végteleneké is az. Erről 

szó sincsen, S. Shelah híres eredménye, hogy minden úgynevezett reguláris κ számosságra (ilyenekből 

nagyon sok van) létezik 2κ darab páronként nem izomorf κ számosságú Boole-algebra. 

8.5.30. Feladat.  Egy I≠ L ideál prímideál az L hálóban, ha x∧  y∈  I-ből x∈  I vagy y∈  I következik; a duális 

fogalom az ultrafilter. Mutassuk meg, hogy tetszőleges L disztributív hálóban teljesülnek a következők. 

1. Egy I ideál akkor és csak akkor prímideál, ha a komplementere (vagyis az L-I halmaz) filter. 
2. Ha I prímideál, akkor az {I,L-I} partíció kongruencia. 

http://www.research.att.com/~njas/sequences/A000372
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3. Az L maximális kongruenciái (amelyeknek az 1L kongruencia fedője) pontosan a (2)-ben leírt kongruenciák. 
4. Legyen F filter, ami nem az egész L. Ha I maximális az L azon ideáljai között, amelyek F-től diszjunktak, 

akkor I prímideál. 
5. Minden valódi ideál része egy alkalmas prímideálnak. 

6. Moduláris hálók 

A modularitás a disztributivitáshoz hasonlóan egy hálóazonosság, amely azért került előtérbe, mert a 

legfontosabb klasszikus algebrai struktúrák (csoportok, gyűrűk, modulusok) kongruenciahálója moduláris. 

Először ennek pontos okát tárjuk föl, utána megismerkedünk a moduláris hálók fontosabb tulajdonságaival, mint 

az intervallumizomorfizmus, a Jordan–Hölder-tételt általánosító Jordan–Dedekind-tétel, a dimenziófüggvény 

létezése és a Noether–Lasker-tételt általánosító Kuros–Ore-tétel. 

8.6.1. Gyakorlat.  Legyenek H és K részcsoportok egy G csoportban, és jelölje θ, illetve ρ a hozzájuk tartozó 

bal oldali mellékosztályok alkotta partíciót. Bizonyítsuk be, hogy HK=KH akkor és csak akkor, ha a θ és ρ 

partíciók fölcserélhetők, azaz ha θ∘ ρ=ρ∘ θ (8.2.29. Definíció). 

Mivel bármely két normálosztó fölcserélhető, ezért az előző gyakorlat azt mutatja, hogy a csoportok bármely két 

kongruenciája fölcserélhető. 

8.6.2. Definíció.  A  varietást Malcev-varietásnak (vagy kongruenciafölcserélhető varietásnak) nevezzük, ha 

minden algebrájának bármely két kongruenciája fölcserélhető. 

Ez a fogalom azért kapta A. I. Malcevről a nevét, mert neki jutott először eszébe, hogy a kongruenciák 

fölcserélhetősége formális kifejezések segítségével jellemezhető. A csoportok varietása azért ilyen, mert a 

d(x,y,z)=xy-1z kifejezés a következő tulajdonsággal rendelkezik. 

8.6.3. Definíció.  Azt mondjuk, hogy d(x,y,z) formális kifejezés az A algebra Malcev-kifejezése, ha A-ban 

érvényesek a 

 

azonosságok. Egy varietás Malcev-kifejezése egy olyan formális kifejezés, mely a varietás minden algebrájának 

Malcev-kifejezése. 

8.6.4. Tétel.  [Malcev tétele] Egy  varietás pontosan akkor Malcev-varietás, ha van Malcev-kifejezése. 

Bizonyítás. Először belátjuk, hogy ha d Malcev-kifejezése -nek, , és θ,ρ az A kongruenciái, akkor 

θ∘ ρ⊆ρ∘ θ. Tegyük föl, hogy (a,c)∈ θ∘ ρ, azaz van olyan b∈  A, hogy a≡ b (θ) és b≡ c (ρ). Legyen d=dA(a,b,c), 

belátjuk, hogy a≡ d (ρ) és d≡ c (θ): 
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(és így (a,c)∈ ρ∘ θ). Valóban, mivel a polinomfüggvények megőrzik a kongruenciákat, 

 

és hasonlóan d≡ c (θ). Így igazoltuk, hogy θ∘ ρ⊆ρ∘ θ. A θ és a ρ szerepét fölcserélve a fordított irányú 

tartalmazást kapjuk, és ezért θ és ρ tényleg fölcserélhetők. 

Megfordítva, tegyük föl, hogy a  varietás algebráinak kongruenciái fölcserélhetők. Legyen F az X={x,y,z} 

által generált szabad algebra ebben a varietásban (8.3.26. Tétel). Mivel F szabad, az az X→ F függvény, 

amelyre 
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kiterjeszthető egy θ:F→ F homomorfizmussá. Legyen θ ennek a magja. Hasonlóképpen, legyen ρ=Ker(ψ), ahol 

ψ(x)=x, ψ(y)=z és ψ(z)=z. 

Mivel θ(x)=θ(y), ezért x≡ y (θ), hasonlóan adódik, hogy y≡ z (ρ). Ezért (x,z)∈ θ∘ ρ. Mivel θ és ρ fölcserélhetők, 

(x,z)∈ ρ∘ θ, vagyis van olyan d∈  F, hogy x≡ d (ρ) és d≡ z (θ). Az x,y,z elemek generálják F-et, és ezért 

d=dF(x,y,z) alkalmas d formális kifejezésre (a 8.3.7. Tétel miatt). Megmutatjuk, hogy d Malcev-kifejezése a  

varietásnak. 

A d(x,x,z)≈ z azonosságot elegendő az F szabad algebra x,y,z elemein ellenőrizni (8.4.6. Gyakorlat), vagyis azt 

megmutatni, hogy dF(x,x,z)=z. Tudjuk, hogy d≡ z (θ), vagyis θ(d)=θ(z)=z. Másrészt a θ homomorfizmus tartja a 

kifejezésfüggvényeket (8.3.23. Gyakorlat), ezért 

 

Ugyanígy bizonyítható a dF(x,z,z)=x összefüggés, és ezzel a d(x,z,z)≈ x azonosság is, tehát d tényleg Malcev-

kifejezés. □ 

A most bizonyított tétel első jelentősége az, hogy nemcsak a csoportok kongruenciái fölcserélhetők, hanem 

minden olyan algebráé, amelyet a csoportokból újabb műveletek hozzávételével kapunk. Ilyenek a gyűrűk, a 

vektorterek, a modulusok. 

8.6.5. Állítás.  A Boole-algebrák varietása Malcev-varietás. 

Bizonyítás. A Boole-algebrák műveleteiből föl lehet írni egy-egy olyan kifejezést, ami csoportösszeadást, illetve 

inverzképzést ad (lásd 8.5.23. Feladat), ezekből pedig egy Malcev-kifejezés összerakható, hiszen a csoportok 

varietása Malcev-varietás. (Konkrétan kiszámítva 

 

Malcev-kifejezés lesz.) □ 

Ennél fontosabb, hogy a Malcev-kifejezés segítségével számolni is lehet (lásd például a 8.6.35. és a 8.6.36. 

Feladatok megoldását), ami lehetővé teszi Malcev-varietásokra mély tételek bizonyítását. Erről később röviden 

mesélni fogunk. 

8.6.6. Állítás.  Tegyük föl, hogy az A algebra kongruenciái fölcserélhetők, és legyenek α,β,γ kongruenciái A-

nak. Ekkor 

 

Megjegyzés 

A fenti egyenlőség megjegyzésében, valamint a bizonyítás követésében segíthet a 8.10. ábra, amely azt 

a tipikus helyzetet ábrázolja, amikor az egyenlőség nem teljesül. 

Bizonyítás. Az óriás-törpe elv miatt (α∨ β)∧ γ≥ α∨ (β∧ γ). A fordított egyenlőtlenség igazolásához legyen (a,c)∈  

(α∨ β)∧ γ. Ekkor a≡ c (γ). Mivel A kongruenciái fölcserélhetők, α∨ β=α∘ β (8.2.30. Gyakorlat), vagyis van olyan 

b∈  A, hogy 
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Mivel α≤γ, ezért a≡ b (γ), így γ tranzitivitása miatt b≡ c (γ). Ezért b≡ c (β∧ γ), vagyis a b elem azt mutatja, hogy 

(a,c)∈ α∘ (β∧ γ). □ 

8.6.7. Definíció.  Az L háló moduláris, ha tetszőleges x,y,z∈  L esetén 

 

Így minden csoport kongruenciahálója moduláris (amit a 4.7.30. Gyakorlatban már közvetlenül beláttunk). 

Megjegyezzük, hogy a modularitás hálóazonosság. Ezt az azonosságot úgy kaphatjuk meg, ha a fenti 

egyenlőségben z helyére x∨  u-t írunk (mert akkor az x≤ z=x∨  u feltétel fölöslegessé válik). Ezért moduláris 

hálók részhálója, direkt szorzata és homomorf képe is moduláris. 

8.10. ábra - A tipikus helyzet, amikor a modularitás nem teljesül. 
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8.6.8. Gyakorlat.  Igazoljuk az alábbi állításokat. 

1. Minden disztributív háló moduláris. 
2. A modularitás definíciójában elég az (x∨  y)∧  z≤ x∨ (y∧  z) egyenlőtlenséget megkövetelni minden x≤ z 

esetén. 
3. Ha a (2)-beli egyenlőtlenséget minden x,y,z-re megköveteljük (nemcsak x≤ z-re), akkor a disztributivitás 

fogalmát kapjuk. 

8.6.9. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy moduláris háló duálisa is moduláris. 

A 8.10. ábrán látható N5 háló nemcsak a moduláris szabály megjegyzéséhez nyújt segítséget: ez az egyetlen 

„tilos” konfiguráció, a következő tétel szerint. 

8.6.10. Tétel.  [Dedekind tétele] Az L háló akkor és csak akkor moduláris, ha nincs az N5 hálóval izomorf 

részhálója. 

A bizonyításhoz egy önmagában is fontos segédállításra lesz szükségünk. 

8.6.11. Tétel.  A 8.11. ábrán látható F hálóra igaz a következő. Ha a≤ c és b egy tetszőleges L háló elemei, 

akkor van olyan θ:F→ L hálóhomomorfizmus, amelyre θ(x)=a, θ(y)=b és θ(z)=c. 

8.11. ábra - Az x≤ z és y elemek által generált „legszabadabb” háló. 

 

Bizonyítás. A tétel bizonyítása hasonló a három elemmel generált szabad disztributív hálót (8.9. ábra, 8.5.10. 

Tétel), illetve a három elemmel generált szabad moduláris hálót (8.12. ábra, 8.6.13. Tétel) leíró állítások 

bizonyításához. A három számolás közül a mostani a legegyszerűbb, ezért csak ezt mutatjuk be. Elsőként 

gondoljuk végig, hogy a rajzon tényleg háló szerepel, amelyben a címkék azok, amiket az elemek mellé írtunk. 

Ehhez az összes elempárnak meg kell keresni az egyesítését és a metszetét, és belátni, hogy a címkék 

„stimmelnek”. 

Megjegyzés 

Azt, hogy hálóról van szó, úgy is beláthatjuk, hogy az {1,2,3,4,5,6} halmaz partícióhálójában 

kiszámítjuk az x=12, z=12|3456, y=13|24|56 esetében az ábrán szereplő kilenc címkének megfelelő 

partíciót, és ellenőrizzük, hogy ezek F-fel izomorf részhálót alkotnak. 

Most tegyük föl, hogy L tetszőleges háló, és a,b,c∈  L, melyekre a≤ c. Készítsük el a rajzon látható kilenc 

címkézett elemnek megfelelő 

 

elemeket L-ben, és legyen θ a lefelé menő nyilakkal megadott megfeleltetés. A felsorolt elemek nem feltétlenül 

különbözők, például ha a=b=c, akkor mind a kilenc egybeesik. 
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Próbáljuk meg kiszámítani ezeknek az elemeknek a metszeteit és egyesítéseit pusztán a hálók definíciójában 

szereplő azonosságokra és az a≤ c egyenlőtlenségre támaszkodva. Például az a∨ (b∧  c) és a b egyesítése a∨  b 

lesz, hiszen az elnyelési tulajdonság miatt 

 

Másik példaként a≤ (a∨  b)∧  c nyilván következik a≤ c-ből, és így e két elem metszete biztosan a lesz. Ezek a 

számolások persze az F hálóban is érvényesek, az x=a, y=b, z=c speciális esetben azt kapjuk, hogy például 

 

Ez viszont azt jelenti, hogy 

 

Tehát θ tartja ennek a két elemnek az egyesítését. A tétel állítása azon múlik, hogy ilyen módon bármely két 

elem egyesítése és metszete kiszámítható (csak a≤ c-re támaszkodva, és úgy, hogy az eredmény a felsorolt 

kilenc elem között legyen). Ennek ellenőrzését az Olvasóra hagyjuk. □ 

Megjegyzés 

A tételben szereplő háló persze nem szabad a 8.3.24. Definíció értelmében már saját maga fölött sem, 

hiszen az x≤ z elemeket csakis összehasonlítható elemekbe képezhetjük. A hálóelméletben azonban 

szokás egy P részben rendezett halmaz által „szabadon” generált F hálóról beszélni: azt követeljük 

meg, hogy P-nek minden L hálóba menő rendezéstartó leképezése kiterjeszthető legyen egy F→ L 

homomorfizmussá. Ebben az értelemben az 8.11. ábrán megadott P pontosan az F-et generálja 

szabadon. 

Korábbi tanulmányainkhoz közelebb áll egy másik szemléletmód. Az F háló valójában az x∧  z =x 

feltételhez „képest” szabad. Ez a jelenség ismerős csoportelméletből: például az f3=1=t2 és tft-1=f-1 

feltételek mellett a „legszabadabb” f és t által generált csoport a D3 diédercsoport (4.10.10. Állítás). A 

fenti tételt tehát úgy is felfoghatjuk, hogy az x∧  z=x definiáló relációval megadott szabad háló elemeit 

számoltuk ki. Az Olvasó különösebb erőfeszítés nélkül megadhatja a definiáló reláció fogalmát 

tetszőleges varietásban, és bebizonyíthatja a csoportelméletben tanult 4.10.13. Tételnek, valamint Dyck 

tételének (4.10.16. Következmény) az általánosítását. 

8.6.12. Feladat.  Mutassuk meg, hogy a három elemmel generált szabad hálónak végtelen sok eleme van. 

Most már be tudjuk látni a 8.6.10. Tételt. 

Bizonyítás. Az N5 hálóban a 8.10. ábrán x,y,z-vel jelölt elemekre teljesül, hogy (x∨  y)∧  z=z és x∨ (y∧  z)=x, 

tehát N5 nem moduláris. Ezért olyan háló nem lehet moduláris, amelynek N5 részhálója (hiszen a moduláris 

hálók varietást alkotnak). 

Megfordítva, tegyük föl, hogy L nem moduláris, azaz van olyan a,b,c∈  L, melyekre a≤ c, de a∨ (b∧  c)≠ (a∨  

b)∧  c. Tekintsük a 8.6.11. Tételben szereplő „legszabadabb” F hálót, és ennek a tételben megadott θ 

homomorfizmusát L-be. A feltétel szerint az u=x∨ (y∧  z) és a v=(x∨  y)∧  z elemek képe θ-nél különböző, 

vagyis ez a két elem nem kongruens a θ=Ker(θ) kongruenciánál. 

Az F hálóban a K={z∧  y, u, y, v, x∨  y} elemek egy N5-tel izomorf részhálót alkotnak, jelölje ρ a θ kongruencia 

megszorítását a K részhálóra. A 8.4.18. Gyakorlat megoldásában (illetve a 8.8. ábrán) láttuk, hogy a K≅ N5 háló 

szubdirekt irreducibilis, és a legkisebb nem nulla kongruenciájánál u és v egy osztályban vannak. Ezért ha ρ≠ 0K 

lenne, akkor u≡ v (ρ), ami lehetetlen, hiszen u és v nem kongruensek θ-nál. Ezért ρ=0K, vagyis a θ 

homomorfizmus a K elemeit az L-nek csupa különböző elemeibe viszi. Ezek tehát L-ben egy N5-tel izomorf 

részhálót alkotnak. □ 

Megjegyzés 

A fenti bizonyítás az eddig tanult fogalmak szép összjátéka. Elmondható lenne ezek nélkül is, 

közvetlen számolással, de akkor kevesebbet látnánk a bizonyítás lényegéből, abból, hogy miért is igaz 



 Általános algebrák, hálók  

 375  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a tétel (például miért fontos az, hogy N5 szubdirekt irreducibilis). Így a szükséges számolások két külön 

modulba lettek koncentrálva, amelyek később is felhasználhatók. 

Dedekind 8.6.10. Tételéből is következik a 8.6.9. Gyakorlatban már belátott állítás, hogy moduláris háló duálisa 

is moduláris, hiszen az N5 duálisa önmaga. 

8.6.13. Tétel.   A három elemmel generált szabad moduláris háló elemszáma 28, rajza a 8.12. ábrán látható. 

8.12. ábra - Az x, y és z által generált szabad moduláris háló. 

 

Ezt a tételt ugyanúgy kell bizonyítani, mint a 8.6.11. Tételt, vagyis bármely két felsorolt „címke” egyesítéséről 

és metszetéről meg kell mutatni, hogy szintén szerepel a „címkék” között, és a számolásokban csak a moduláris 

szabályt használhatjuk. Míg a disztributivitást könnyű alkalmazni, mert középiskolában ezt a szabályt (valós 

számokra és polinomokra is) begyakoroltuk, addig a moduláris szabály alkalmazásában kevesebb a rutinunk. 

Ezért azt javasoljuk, hogy az Olvasó, ha nem is számolja ki az összes egyesítést és metszetet, oldja meg az 

alábbi gyakorlatot. 

8.6.14. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha x,y,z elemei az L moduláris hálónak, akkor [x∧  (y ∨  z)]∨  [z∧  (x ∨  

y)]= (x∨  y)∧  (x∨  z)∧  (y∨  z). 

Megjegyzés 

A csoportoknál már meséltünk arról, hogy a szóprobléma eldönthetetlen, azaz megadhatunk úgy 

definiáló relációkat, hogy ne létezzen olyan algoritmus, amely eldöntené, hogy két adott szót egymásba 

alakíthatunk-e, vagy sem (lásd a 4.10.20. Tétel utáni megjegyzéseket). Azt, hogy a moduláris 

azonossággal milyen nehéz számolni, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy hasonló eredmény érvényes 

ebben az esetben is. 

Tegyük föl, hogy adott egy t1(x1,...,xn)≈ t2(x1,...,xn) hálóazonosság, és azt szeretnénk eldönteni, hogy 

érvényes-e minden moduláris hálóban, vagyis hogy következik-e a moduláris azonosságból. Ha csak 

három változó van, akkor egyszerű a dolog: mindkét oldalt kiszámoljuk az imént lerajzolt, három 

elemmel generált szabad moduláris hálóban úgy, hogy x1,x2,x3 helyére az x,y,z generátorokat 
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helyettesítjük. Ha a hálónak ugyanaz az eleme jön ki, akkor az azonosság következik a modularitásból, 

egyébként nem (8.4.6. Gyakorlat). 

A négyváltozós esetben a helyzet gyökeresen megváltozik. A négy elemmel generált szabad moduláris 

háló nemcsak hogy végtelen (8.6.32. Gyakorlat), hanem algoritmus sincs, ami eldöntené, hogy a 

négyváltozós esetben t1 és t2 a moduláris szabályt felhasználva egymásba alakítható-e. Ne feledjük, 

hogy itt nem tetszőleges definiáló relációkról, hanem csak a moduláris szabályról van szó. Az 

eredményt a következő, nehéz tétel foglalja össze. 

8.6.15. Tétel.  [Freese–Herrmann-tétel] A legalább négy elemmel generált szabad moduláris háló szóproblémája 

eldönthetetlen. 

A tételt természetesen nem bizonyítjuk. Belátjuk viszont a következő állítást, amely a disztributív hálókat 

jellemzi tiltott részhálók segítségével. 

8.6.16. Tétel.  [Birkhoff] Egy háló akkor és csak akkor disztributív, ha nincs a 8.3. ábrán látható M3 és N5 hálók 

egyikével sem izomorf részhálója. 

Bizonyítás. Az N5 és M3 nem disztributívak (8.5.3. Gyakorlat), és így egyetlen disztributív hálónak sem lehetnek 

részhálói. Megfordítva, tegyük föl, hogy az L hálónak nem részhálója az M3 és az N5. A 8.6.10. Tétel miatt L 

moduláris. Tegyük föl, hogy L nem disztributív, vagyis van olyan r,s,t∈  L, melyre 

 

Tekintsük a 8.6.13. Tételbeli F hálót. Mivel L moduláris és F szabad, van olyan θ:F→ L homomorfizmus, 

melynél x,y,z képe r,s,t∈  L. A 8.12. ábra jelöléseivel a fenti egyenlőtlenség azt jelenti, hogy θ(A)≠ θ(E), vagyis 

A és E nem kongruens a θ=Ker(θ) kongruenciánál. Emiatt u≢ M (θ), mert ha u≡ M (θ) lenne, akkor ezt a 

kongruenciát A-val egyesítve A≡ E (θ) adódna. 

Az F hálóban a K={m, u, v, w, M} elemek egy M3-mal izomorf részhálót alkotnak, jelölje ρ a θ kongruencia 

megszorítását a K részhálóra. A 8.2.37. Gyakorlat megoldásában láttuk, hogy a K≅ M3 háló egyszerű. Mivel u≢ 

M (ρ), a ρ csak a K nulla kongruenciája lehet. Így a θ homomorfizmus a K elemeit az L-nek csupa különböző 

elemeibe viszi. Ezek tehát L-ben egy M3-mal izomorf részhálót alkotnak. □ 

A csoportelméleti első izomorfizmustétel analogonjának tekinthető a moduláris hálók intervallumizomorfizmus-

tétele. Ennek segítségével lehetővé válik majd a 4.13.3. Jordan–Hölder-tétel hálóelméleti általánosítása. Ha G 

csoport, és A, B normálosztók G-ben, akkor az első izomorfizmustétel szerint AB/B≅ A/(A∩ B). Természetesen 

A és B egyesítése AB a normálosztók hálójában. Ezért AB/B felfogható úgy, mint a G csoport „B és AB közötti 

darabja”, és hasonlóan A/(A∩ B), mint a G-nek az „A∩ B és A közötti darabja”. 

8.6.17. Definíció.  Ha L háló és a,b∈  L, akkor [a,b]={x∈  L : a≤ x≤ b} az [a,b]intervallum. 

Nyilván minden intervallum részháló. 

8.6.18. Tétel.  [Intervallumizomorfizmus-tétel] Tegyük föl, hogy L moduláris háló és a,b∈  L. Ekkor [b,a∨  b]≅ 

[a∧  b,a] izomorf részhálói L-nek. 

Ezt a két intervallumot geometriai ihletéssel szokás perspektívnek is nevezni. 

Bizonyítás. A θ(x)=x∨  b leképezés az [a∧  b,a] intervallumot a [b, a∨  b] intervallumba képezi rendezéstartó 

módon (hiszen θ(a∧  b)=b az elnyelési tulajdonság miatt). Ugyanígy, a ψ(x)=x∧  a leképezés a [b,a∨  b] 

intervallumot képzi az [a∧  b,a] intervallumba. Elég belátni, hogy θ és ψ egymás inverzei, mert akkor mindkettő 

rendezéstartó bijekció, és így háló-izomorfizmus. 

Ha a∧  b≤ x≤ a, akkor 

 

a moduláris szabály miatt (az utolsó egyenlőség x≥ (a∧  b) miatt teljesül). Ezért ψ∘ θ az identitás. A θ∘ ψ=id 

összefüggés ennek duálisa, ha a-t és b-t megcseréljük. Mivel moduláris háló duálisa is moduláris (8.6.9. 

Gyakorlat), ez is teljesül. □ 
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Most pontosítjuk a 8.6.17. Definíció előtti megjegyzést. Ha A és B normálosztók a G csoportban, akkor az 

intervallumizomorfizmus-tétel szerint a B és AB közötti G-beli normálosztók hálója izomorf az A∩ B és A 

közötti G-beli normálosztók hálójával. Ha G Abel-féle, akkor persze mindkét háló izomorf az AB/B≅ A/(A∩ B) 

normálosztóhálójával, de általában nem feltétlenül (hiszen az AB normálosztói nem feltétlenül normálosztói G-

nek is). 

Ez a jelenség gondot okoz a Jordan–Hölder-tétel általánosításában. A tétel ugyanis kompozícióláncokról szól, és 

ezeknél csak azt tesszük föl, hogy a lánc minden eleme a lánc eggyel nagyobb indexű elemében normálosztó. 

Tehát a lánc elemei általában nincsenek is benne a csoport normálosztóhálójában. Így az általánosítás során 

kompozícióláncok helyett normálosztók olyan láncaira kell gondolnunk, ahol csupa fedések szerepelnek (ezeket 

a csoportelméletben főláncnak nevezik). 

8.6.19. Definíció.  Legyen L háló és a≤ b∈  L. Az 

 

sorozatot a és b közötti láncnak nevezzük, amelynek a hosszan. A fenti lánc maximális, ha 0≤ i<n esetén ai≺ ai+1 

(vagyis ai+1 fedi ai-t). Az [a,b] intervallum hossza az a és b közötti leghosszabb (maximális) lánc hossza (illetve 

∞, ha nincs leghosszabb lánc). Az [a,b] intervallum hosszát δ(a,b) jelöli. 

Példaként érdemes megvizsgálni, hogy az A4 alternáló csoport esetében mi a helyzet. A 4.13.1. Definíció után 

láttuk, hogy az A4 egyik kompozíciólánca 

 

Itt {id,(12)(34)} nem normálosztója A4-nek, tehát ez a lánc a normálosztóhálóban „nem is látszik”. Ugyanakkor a 

normálosztóhálóban maximális lánc (azaz A4 főlánca) 

 

Ezt a példát érdemes szem előtt tartani, ha az alábbi tételt egy csoport normálosztóhálójára akarjuk alkalmazni. 

Ugyanilyen probléma Abel-csoportok, vagy általánosabban modulusok esetében persze nem lép föl. 

8.6.20. Tétel.  [Jordan–Dedekind-tétel] Legyen L moduláris háló és a≤ b∈  L. Ha létezik a és b között maximális 

lánc, melynek hossza n, akkor mindegyik a és b közötti lánc hossza legfeljebb n, és minden a és b közötti 

maximális lánc hossza pontosan n. Speciálisan minden lánc kibővíthető maximális lánccá. 

A bizonyítás ugyanaz a kombinatorikus jellegű indukció, mint a Jordan–Hölder-tétel bizonyításában (ahol az 

első izomorfizmustételt az intervallumizomorfizmus-tétel helyettesíti), és ezért azt az Olvasóra hagyjuk. 

Megjegyzés 

Ha a Jordan–Hölder-tételnek a 13. szakaszban látott bizonyítását lefordítjuk a moduláris hálók 

nyelvére, akkor valójában csak annyi adódik, hogy a és b között minden maximális lánc hossza 

ugyanaz. Ettől elvileg előfordulhatna, hogy a és b között van egy ennél sokkal hosszabb lánc is, csak 

éppen az nem része egyetlen maximális láncnak sem. A 4.13.4. Lemma hálóelméleti változata 

segítségével azonban ezt a lehetőséget könnyen kizárhatjuk. Ennek meggondolását szintén az Olvasóra 

hagyjuk. 

8.6.21. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy ha a G csoportnak van főlánca, akkor minden főlánca ezzel 

csoportelméleti értelemben is izomorf (4.13.2. Definíció). 

8.6.22. Definíció.  Legyen L nullelemes moduláris háló. Ekkor az a∈  L elem magassága a [0,a] intervallum 

d(a)=δ(0,a) hossza. A d függvény neve L magasságfüggvénye, vagy dimenziófüggvénye. 

Az elnevezést az indokolja, hogy egy vektortér altereinek (moduláris) hálójában egy altér magassága a 

dimenziójával egyezik meg. Így végtelen hálóban is lehet minden elem magassága véges. 

8.6.23. Definíció.  Egy nullelemes hálót véges magasságúnak nevezünk, ha van olyan n egész szám, hogy 

minden elem magassága legfeljebb n. 
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A Jordan–Dedekind-tétel miatt egy moduláris háló akkor lesz véges magasságú, ha egységelemes, és az 

egységelem magassága véges. Az alterek összegének dimenziójára vonatkozó, lineáris algebrában tanult 

összefüggés moduláris hálókban is érvényes. 

8.13. ábra - A dimenzióegyenlőség bizonyítása. 

 

8.6.24. Állítás.  Legyen L nullelemes moduláris háló. Ha a és b véges magasságú elemek L-ben, akkor a 

dimenzió-egyenlőség a következő: 

 

Bizonyítás. A Jordan–Dedekind-tétel miatt a 0≤ a∧  b≤ b lánc kiegészíthető maximális lánccá. Ennek a 0 és az 

a∧  b, továbbá az a∧  b és b közötti darabja is maximális lánc, tehát d(b)=d(a∧  b)+δ(a∧  b,b). Ugyanígy kapjuk, 

hogy d(a)=d(a∧  b)+δ(a∧  b,a). Ezért 

 

Az intervallumizomorfizmus-tétel miatt δ(b,a∨  b) =δ(a∧  b,a), speciálisan [b,a∨  b] is véges hosszúságú. Az 

előző 0-tól b-ig tartó lánccal kombinálva kapjuk, hogy a∨  b magassága is véges, és d(a∨  b)=d(b)+δ(b,a∨  b). 

Így az előbbi egyenlőségekből az állítás adódik. □ 

Utolsó moduláris hálókról szóló tételünk az 5.6.28 Noether–Lasker-tételhez (valójában a számelmélet 

alaptételéhez) kapcsolódik. A metszetirreducibilis ideál (5.6.13. Definíció) fogalmának általánosítása a 

következő. 

8.6.25. Definíció.  Az L háló m eleme metszetirreducibilis, ha a∧  b=m-ből a=m vagy b=m következik minden 

a,b∈  L esetén. Az egyesítésirreducibilitás a duális fogalom. 

Megjegyzés 

Teljes hálóban egy elemet teljesen metszetirreducibilisnek nevezünk, ha végtelen metszetként is csak 

triviálisan állítható elő. Például egy algebra akkor és csak akkor szubdirekt irreducibilis, ha a 0 

kongruenciája teljesen metszetirreducibilis (8.4.14. Lemma). 

8.6.26. Tétel.  [Kuros–Ore-tétel] Tegyük föl, hogy L tetszőleges háló. 

1. Ha L-ben igaz a maximumfeltétel, vagyis L elemeinek minden nem üres H halmazából kiválasztható egy m 

maximális elem (vö. 5.4.3. Tétel), akkor L minden eleme előáll véges sok metszetirreducibilis elem 

metszeteként. 
2. Tegyük föl, hogy L moduláris háló, és a b∈  L elem kétféleképpen is felbontható metszetirreducibilis elemek 

rövidíthetetlen metszetére. Ekkor a két felbontásban a tagok száma megegyezik. (A rövidíthetetlen metszet 

azt jelenti, hogy a felbontás egyik eleme se hagyható el úgy, hogy a metszet még mindig b maradjon.) 
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Bizonyítás. Az (1) állítás bizonyítása szó szerint ugyanaz, mint a Noether–Lasker-tétel (5.6.28. Tétel) 

bizonyítása (csak az ideálok helyett hálóelemekről kell beszélni). A (2) állítást az intervallumizomorfizmus-

tételből lehet megkapni (lásd a következő feladat megoldását). □ 

8.6.27. Feladat.  Bizonyítsuk be a 8.6.26. Kuros–Ore-tétel (2) állítását. 

Megjegyzés 

A moduláris hálókra nemcsak egy vektortér alterei adnak fontos példát, hanem a tér pontjaiból, 

egyeneseiből, síkjaiból és magából a térből álló részben rendezett halmaz is (lásd 8.6.32. Gyakorlat). 

Ehhez azonban projektív teret kell elképzelnünk (vagyis az úgynevezett „ideális” pontokat hozzá kell 

vennünk a térhez, mert ha két párhuzamos egyenes metszetét üresnek vennénk, akkor a kapott háló 

nem lenne moduláris). Mindezt általánosíthatjuk magasabb dimenziókra, és a valós helyett más testekre 

is. A kapott hálókról meg lehet mutatni, hogy nemcsak modulárisak, hanem egyszerűek is lesznek. 

Ennek a tételnek a megfordítását (megfelelő feltételek fennállása esetén) Neumann János bizonyította 

be. 

Gondolkodjunk!   

8.6.28. Gyakorlat.  Melyek modulárisak a 8.3. ábrán lerajzolt hálók közül? 

8.6.29. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy moduláris hálóban nem lehet egy elemnek két különböző, összehasonlítható 

komplementuma. 

8.6.30. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy komplementumos moduláris háló minden intervalluma szintén 

komplementumos. 

8.6.31. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy ha egy véges magasságú hálóban igaz a dimenzió-egyenlőség (8.6.24. 

Állítás), akkor a háló moduláris. 

Megjegyzés 

Így véges magasságú hálóban az intervallumizomorfizmus-tételből is következik a modularitás, hiszen 

a dimenzió-egyenlőség bizonyításához (sőt a Jordan–Dedekind-tétel bizonyításához is) csak ezt a tételt 

használtuk. 

8.6.32. Gyakorlat.  A valós projektív síkon tekintsük a pontok és az egyenesek halmazát. Mutassuk meg, hogy 

ezek az üres halmazzal és az egész síkkal kiegészítve egy moduláris L hálót alkotnak a tartalmazásra. Egyszerű-

e az L? Négy általános helyzetű pont hány elemű részhálót generál? Mit mondhatunk ennek alapján a négy 

elemmel generált szabad moduláris háló elemszámáról? 

8.6.33. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha egy L véges magasságú moduláris hálóban az atomok egyesítése az L 

egységeleme, akkor L komplementumos, és L minden eleme atomok egyesítése. 

Megjegyzés 

Egy modulus részmodulusait akkor neveztük függetlennek, ha összegük direkt összeg, vagyis 

mindegyik nullában metszi a többiek összegét (7.2.3. Gyakorlat, 8.6.34. Feladat). Hasonló elnevezés a 

Kuros–Ore-tétel bizonyítása kapcsán is fölmerült (lásd a 8.6.27. Feladat megoldása utáni 

megjegyzéseket). A következő feladatban ezeket a fogalmakat kapcsoljuk össze. 

8.6.34. Feladat.  Egy nullelemes moduláris háló a1,..., an elemei függetlenek, ha mindegyik nullában metszi a 

többiek egyesítését. Igazoljuk az alábbiakat. 

1. Ha az a1,..., an atomok egyesítése rövidíthetetlen, akkor függetlenek. 
2. Ha a1,..., an független, és az a elem nullában metszi az egyesítésüket, akkor a1,..., an, a is független. 
3. Ha a1,..., an függetlenek, akkor az általuk generált részháló disztributív, komplementumos (vagyis Boole-

háló), elemszáma 2n, és atomjai pontosan az ai elemek. 

Ezeknek az állításoknak a segítségével adjunk új megoldást a 8.6.33. Feladatra. 
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8.6.35. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha A algebra egy Malcev-varietásban, és B≤ A× A reflexív részalgebra 

(vagyis tartalmazza az (a,a) alakú párokat), akkor B kongruenciája A-nak. 

8.6.36. Feladat.  Igazoljuk, hogy ha A a B és C algebrák szubdirekt szorzata egy Malcev-varietásban, akkor van 

olyan θ∈Con(B), olyan ρ∈Con(C) és egy θ:B/θ→ C/ρ izomorfizmus úgy, hogy A={(b,c)∣ θ(b/θ)=c/ρ}. 

8.6.37. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy ha egy Malcev-varietásban az A algebra előáll véges sok egyszerű 

algebra szubdirekt szorzataként, akkor A izomorf a tényezők közül néhánynak a direkt szorzatával. Adjunk új 

bizonyítást arra az állításra, hogy minden véges Boole-algebra izomorf a kételemű Boole-algebra egy direkt 

hatványával (vö. 8.5.26. Feladat). 

Megjegyzés 

Ha R1,...,Rn egyszerű gyűrűk (például teljes mátrixgyűrűk), akkor az előző feladat szerint minden 

szubdirekt szorzatuk izomorf néhány tényező direkt szorzatával. Ez felhasználtuk a Wedderburn–Artin-

tétel (7.9.15. Tétel) bizonyításában. 

8.6.38. Feladat.   *  Igazoljuk, hogy ha a G csoport direkt négyzetének részcsoporthálója moduláris, akkor G-

ben minden részcsoport normálosztó. 

Megjegyzés 

Azokat a csoportokat, ahol minden részcsoport normálosztó, Hamilton-féle csoportoknak nevezzük. Be 

lehet látni, hogy egy véges csoport akkor és csak akkor Hamilton-féle, ha vagy kommutatív, vagy a 

nyolcelemű kvaterniócsoportnak, egy elemi Abel-féle 2-csoportnak és egy páratlan rendű Abel-

csoportnak a direkt szorzatával izomorf. 

7. Galois-kapcsolat és fogalomanalízis 

A Galois-kapcsolat rendezésfordító megfeleltetést biztosít két halmaz bizonyos, úgynevezett zárt részhalmazai 

között. Az algebrában sok helyen előfordul, legnevezetesebb példa rá a Galois-elmélet főtétele, ahol a közbülső 

testek és a Galois-csoport részcsoportjai között van ilyen kapcsolat. De Galois-kapcsolat áll fenn a Tn× n teljes 

mátrixgyűrű balideáljai és a Tn vektortér alterei között is, ami ezeknek a balideáloknak az áttekintését teszi 

lehetővé. 

A Galois-kapcsolatok elméletét a Rudolf Wille vezette darmstadti iskola matematikusai úgy fejlesztették tovább, 

hogy ez alkalmasnak bizonyult az élet számos területén: az iparban, a zenében, a tudományban felmerülő 

fogalmak formális matematikai elemzésére. A szakasz második felében ebből az alkalmazásból adunk ízelítőt. 

8.7.1. Példa.  Tekintsük az alábbi A és B halmazokon értelmezett páros gráfokat (lásd D.2.6. Definíció). 

1. Legyen A=L egy test, K részteste L-nek, és B=G(L/K) a K≤ L bővítés Galois-csoportja. Az a∈  A testelemet 

akkor kötjük össze a b∈  B automorfizmussal, ha a fixpontja b-nek, vagyis ha b(a)=a. 
2. Legyen T test és A=B=Tn. Nevezzük a Tn vektortér a és b vektorait ortogonálisnak, képletben a⊥  b, ha a 

szokásos skaláris szorzatuk nulla (vagyis λ1μ1+...+λnμn=0, ahol a λi az a, a μi a b vektor komponensei). Kössük 

össze A és B egy-egy elemét, ha ortogonálisak. 
3. Legyen A a T test fölötti n× n-es mátrixok halmaza, B pedig a Tn oszlopvektorainak halmaza. Kössük össze 

az a∈  A mátrixot a b∈  B vektorral, ha a kettő szorzata, ab=0. 
4. Legyen A a T test fölötti T[x1,..., xn] polinomgyűrű, B pedig Tn (amelynek elemeit pontoknak képzeljük). 

Kössük össze az a polinomot a b ponttal, ha b gyöke a-nak, vagyis ha a(b)=0. 
5. Legyen A egy C halmazon értelmezett véges változós függvények halmaza, B pedig a C-n értelmezett véges 

változós relációk halmaza (ezek C véges direkt hatványainak részhalmazai). Kössük össze az a∈  A 

függvényt a b∈  B relációval, ha a megőrzi b-t (lásd 8.3.12. Definíció). 

Az (1) példában ha K≤ T≤ L közbülső test, akkor a hozzá tartozó részcsoport azoknak az automorfizmusoknak a 

halmaza, amelyek T minden elemét fixen hagyják (vagyis a fenti gráfban T minden elemével össze vannak 

kötve). Ugyanígy, ha H részcsoportja a Galois-csoportnak, akkor a hozzá tartozó közbülső test a H közös 

fixpontjainak a halmaza, vagyis azoknak az A-beli pontoknak a halmaza, amelyek H minden elemével össze 

vannak kötve. 
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8.7.2. Definíció.  Legyen G=(A,B,E) páros gráf. Ha X⊆ A, akkor álljon X♯⊆ B azokból az elemekből, amelyek 

az X valamennyi elemével össze vannak kötve. Ugyanígy U⊆ B esetén álljon U♭⊆ A azokból az elemekből, 

amelyek az U valamennyi elemével össze vannak kötve. 

Ha az (1) példában X⊆ A, akkor X♯ nyilván részcsoport (akkor is, ha X nem közbülső test), hiszen ha két 

automorfizmus fixen hagyja X elemeit, akkor a kompozíciójuk és az inverzeik is. Ugyanígy U⊆ B esetén U♭ 

mindenképpen közbülső test. Ez az észrevétel mutatja, hogy ha még nem ismernénk a „részcsoport”, illetve a 

„közbülső test” fogalmát, akkor hogyan jöhetnénk ezekre rá a fenti gráfból. Az ilyen részhalmazokat zártaknak 

fogjuk nevezni. 

8.7.3. Definíció.  Tekintsük a G=(A,B,E) páros gráfhoz tartozó ♯ és ♭ leképezéseket. A V⊆ B halmazt zártnak 

nevezzük, ha előáll V=X♯ alakban alkalmas X⊆ A-ra. Ugyanígy Y⊆ A zárt, ha előáll Y=U♭ alakban alkalmas U⊆ 

B-re. 

A Galois-elmélet főtétele (6.6.7. Tétel) azt mondja ki, hogy a T↦ T♯ és a H↦ H♭ leképezések a közbülső testek, 

illetve a részcsoportok halmazán egymás inverzei. A bizonyítás valójában a következőképpen halad. Először 

megmutatjuk, hogy minden közbülső test, illetve részcsoport tényleg zárt halmaz (ez a nehéz rész, ami a testek 

és a csoportok elméletét használja). Ha ezen túl vagyunk, akkor a bizonyítás befejezése már egyszerű 

kombinatorika. Ezt fejezi ki az alábbi tétel, amelyet később bebizonyítunk. 

8.7.4. Tétel.  Legyen G=(A,B,E) páros gráf. Ekkor az A és a B zárt részhalmazai egy-egy teljes hálót alkotnak, 

és az A⊇ Y↦ Y♯, illetve a B⊇ V↦ V♭ leképezések kölcsönösen egyértelmű és rendezésfordító megfeleltetést 

létesítenek az A és a B zárt részhalmazai között (így ez a két háló „duálisan” izomorf). 

A „rendezésfordító” jelző azt jelenti, hogy X⊆ Y⊆ A esetén X♯⊇ Y♯, és ugyanígy U⊆ V⊆ B esetén U♭⊇ V♭ 

(8.2.12. Definíció). Ez nyilván így van, hiszen ha A egy részhalmazát növeljük, akkor egyre kevesebb olyan 

elem lesz B-ben, amely ennek minden elemével össze van kötve (Y♯ minden eleme össze van kötve X minden 

elemével is). 

8.7.5. Definíció.  A 8.7.4. Tételben leírt megfeleltetést Galois-kapcsolatnak nevezzük. 

Megjegyzés 

Az irodalomban nem egységes a „Galois-kapcsolat” elnevezés használata. Ebben a könyvben csak 

olyan Galois-kapcsolatokról lesz szó, amelyek egy páros gráfból származnak a fenti módon. Szokás 

azonban Galois-kapcsolatnak nevezni alkalmas Y↦ Y♯, illetve V↦ V♭ megfeleltetéseket A, illetve B 

bizonyos részhalmazai között abban az esetben is, ha ezek nem gráfból származnak, de eleget tesznek a 

8.7.4. Tételben leírt tulajdonságoknak. Sőt, néha az A, illetve B részhalmazai helyett általános részben 

rendezett halmazokból indulnak ki. 

8.7.6. Lemma.  Legyen G=(A,B,E) páros gráf, X⊆ A és U⊆ B. Ekkor X⊆ X♯♭ és X♯♭♯=X♯. Hasonlóan U⊆ U♭♯ és 

U♭♯♭=U♭. 

Bizonyítás. Ha a∈  X, akkor a össze van kötve X♯ minden elemével, és ezért a∈  X♯♭. Így tényleg X⊆ X♯♭. Innen a 

rendezésfordítás miatt X♯⊇ X♯♭♯. Analóg módon kapjuk, hogy U⊆ U♭♯ és U♭⊇ U♭♯♭. Speciálisan U=X♯-ra az U⊆ 

U♭♯ összefüggést alkalmazva X♯⊆ X♯♭♯ adódik. Ezért X♯♭♯=X♯, és ugyanígy U♭♯♭=U♭. □ 

8.7.7. Gyakorlat.  Legyen G=(A,B,E) páros gráf. Mutassuk meg az alábbi állításokat tetszőleges X,Y⊆ A esetén. 

1. Az X-et tartalmazó legszűkebb zárt halmaz , és ha X⊆ Y, akkor . 

2. . 

3. Az X halmaz akkor és csak akkor zárt, ha . 
4. Zárt részhalmazok tetszőleges metszete zárt, és így  az X-et tartalmazó zárt halmazok metszete. 

8.7.8. Definíció.  Legyen G=(A,B,E) páros gráf. A hozzá tartozó Galois-kapcsolatban az X⊆ A halmaz lezártja 

az  halmaz. Hasonlóan az Y⊆ B lezártja . 

Most már be tudjuk látni a 8.7.4. Tételt. 
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Bizonyítás. Legyen Y⊆ A egy zárt részhalmaz, ekkor , és hasonlóan ha V⊆ B zárt, akkor 

. Ezért a ♯ és ♭ leképezések egymás inverzei az A, illetve a B zárt részhalmazain. A 8.7.7. 

Gyakorlat (4) pontja miatt A és B zárt részhalmazai is egy-egy teljes hálót alkotnak. □ 

A most bizonyítottak szerint tehát egy Galois-kapcsolatban az első dolgunk mindig annak kiderítése, hogy mik a 

zárt halmazok, mert ezzel egy hasznos megfeleltetést nyerünk. Most ezt a módszert illusztráljuk. 

8.7.9. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a 8.7.1. Példa (2) pontjában megadott gráfhoz tartozó Galois-

kapcsolatban mind A, mind B zárt részhalmazai pontosan az alterek. Igazoljuk azt is, hogy ha W altér, akkor 

W♭=W♯ dimenziója n-dim W. (A W♭=W♯ alteret a lineáris algebrában W⊥ szokta jelölni.) 

8.7.10. Feladat.  Igazoljuk, hogy a 8.7.1. Példa (3) pontjában megadott gráfhoz tartozó Galois-kapcsolatban Tn× n 

zárt részhalmazai pontosan a balideálok, Tn zárt részhalmazai pedig pontosan az alterek (és így ezek kölcsönösen 

egyértelmű, rendezésfordító megfeleltetésben állnak egymással). Megjegyezzük, hogy a balideálok és az alterek 

között rendezéstartó megfeleltetést is létesíthetünk (lásd 8.7.12. Feladat). 

A 8.7.1. Példa (4) pontjában megadott példában a polinomok közötti zárt halmazokat algebrailag zárt test esetén 

Hilbert nullahelytétele írja le (5.6.9. Tétel), a pontok zárt halmazai pedig az algebrai halmazok (görbék, 

felületek). 

8.7.11. Feladat.  Bizonyítsuk be, hogy a 8.7.1. Példa (5) pontjában megadott Galois-kapcsolatban a függvények 

zárt halmazai pontosan a klónok. 

A formális fogalomanalízis kiindulópontja a következő. Bizonyos dolgok bizonyos tulajdonságait vizsgáljuk. 

Például az alábbi táblázatban felsoroltunk műalkotásokat és ezek néhány tulajdonságát. 

 

A táblázatban az × jel azt jelenti, hogy a sorhoz tartozó dolognak megvan az oszlophoz tartozó tulajdonsága. 

Így egy páros gráfot kaptunk: egy műalkotás akkor van összekötve egy tulajdonsággal, ha a táblázat megfelelő 

helyén az × jel szerepel. Készítsük el a kapott Galois-kapcsolatban a zárt halmazokat. Ezek hálója a 8.14. ábrán 

látható. 

8.14. ábra - Néhány művészeti fogalom hálója. 
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Az ábrán található címkék jelentése a következő. Az egyes műveket a kezdőbetűjükkel jelöljük (például a 

Bolerót B-vel). Számítsuk ki a {H} halmaz lezártját. A H-val összekötött fogalmak: szöveges és színpadi. Azok 

a művek, amelyek szövegesek is és színpadiak is, a H és az L. Tehát . (Ez azt fejezi ki, hogy a 

felsorolt tulajdonságok közül ami a Hamletre igaz, az igaz a Lohengrinre is). Ugyanígy láthatjuk, hogy 

. Az ábrán nagybetűkkel megjelölt pontok tehát a megfelelő egyelemű halmazok lezártjait jelentik. 

Így az ábráról is leolvasható, hogy , hiszen az ezekhez a betűkhöz tartozó pontok vannak 

Balatt az ábrán megadott részben rendezésben (és persze minden Galois-kapcsolatban  akkor és csak 

akkor, ha ). Természetesen nem minden pontnak van nagybetűs címkéje, például a háló 

legnagyobb eleme egyetlen egyelemű műalkotás-halmaznak sem lesz a lezártja. 

Ugyanezen az ábrán adtuk meg a tulajdonságok zárt halmazait is, és ismét az egyelemű halmazok lezártjait 

címkéztük föl. Az előbbihez hasonlóan kiszámolható, hogy 

 

Ez az ábráról úgy olvasható le, hogy a „színpadi” címkéjű pont fölötti címkék a „színpadi” és a „szöveges” 

(hiszen itt a rendezés megfordul). Az ábrán az is látszik, hogy például a zenés alkotások az A, B és L, mert ezek 

vannak a „zenés” címkéjű pont alatt. Ugyanígy az Abbey Road tulajdonságai „szöveges” és „zenés”, mert ezek 

vannak az A pont fölött. 

Az ábrán szereplő pontok azok a fogalmak, amelyek a fenti kontextusban megjelennek. Például a zenés, 

szöveges és színpadi alkotásokat operának (vagy inkább dalműnek) nevezhetjük. Ez a fenti hálóban a „zenés” és 

„színpadi” pontok metszete, amit L-el címkéztünk (annak megfelelően, hogy a felsoroltak közül a Lohengrin az 

egyetlen opera). Így egy fogalmat kétféleképpen is jellemezhetünk: megadhatjuk azoknak a dolgoknak a listáját, 

amelyekre a fogalom érvényes (az „opera” esetében ez csak az L), vagy pedig megadhatjuk a definícióját úgy, 

hogy felsoroljuk a rá jellemző tulajdonságokat (az „opera” esetében zenés, szöveges, színpadi mű). 

A most talált ábra tehát arra alkalmas, hogy a táblázatban szereplő adatokból kapott fogalmakat rendszerezze, 

áttekinthető alakban ábrázolja, ez a formális fogalomanalízis lényege. A fogalmak össze is hasonlíthatók, az 

ábráról „tételeket” is leolvashatunk. Például a „képzőművészeti” és a „zenés” fogalmak metszete a legalsó pont, 
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ami az üres műalkotás-halmaznak felel meg. Ez azt fejezi ki, hogy nincs zenés képzőművészeti alkotás a 

felsoroltak között. 

Természetesen a valódi alkalmazásokban arra kell törekednünk, hogy lehetőleg az összes dolgot és 

tulajdonságot számba vegyük. Például a fenti ábrából azt a következtetést is le lehetne vonni, hogy minden 

színpadi mű szöveges. Ez általában nem igaz, úgy lehet korrigálni, hogy a műalkotások listájához hozzáveszünk 

egy balettet is. 

8.15. ábra - Néhány csoportelméleti fogalom hálója. 

 

A fenti, műalkotásokkal kapcsolatos példa természetesen nagyon egyszerű, a valódi alkalmazásokban a 

szoftverek adatbázisokból veszik az adatokat. Egy fokkal kevésbé triviális példaként néhány csoportelméleti 
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fogalom hálóját láthatjuk a 8.15. ábrán. A táblázatban prímr. = prímrendű, p-csop. = p-csoport, cikl. = ciklikus, 

fo. = feloldható, egysz. = egyszerű. A szereplő csoportok: ℤ n
+ az n elemű ciklikus csoport, D4 a nyolcelemű 

diédercsoport, Sn, illetve An az n-edfokú szimmetrikus, illetve alternáló csoport, F(x) és F(x,y) az {x}, illetve 

{x,y} által generált szabad csoport, végül SO(3) a gömb mozgáscsoportja (elemei az origón átmenő egyenesek 

körüli forgatások), amely egyszerű (lásd 4.8.43. Tétel). Erről az ábráról is leolvashatunk tételeket, például hogy 

minden feloldható egyszerű csoport prímrendű, és így p-csoport. 

Megjegyzés 

Az Olvasó talán úgy érezheti, hogy a fogalomanalízis nem „igazi” matematikai alkalmazás, hiszen a 

felhasznált matematikai apparátus (a Galois-kapcsolatok fent elmondott elmélete) matematikailag 

triviális. De persze ez más alkalmazásokról is elmondható: számos fizikai feladat megoldásához is csak 

az alapműveleteket, vagy egyszerű függvények deriválását használjuk föl a matematikából. 

A fogalomanalízist számos területen használják, a meteorológiától a zeneelméletig és a pszichológiától 

a nyelvészetig. Ezek az alkalmazások felvetettek olyan matematikai problémákat is, amelyek már 

egyáltalán nem triviálisak. Például olyan algoritmusokat fejlesztettek ki, amelyek segítségével nagyon 

sok adat esetén is áttekinthető fogalomháló rajzolható. Az 

http://www.upriss.org.uk/fca/fca.html 

internetes címen találhatunk fogalomanalízissel kapcsolatos hivatkozásokat. Itt alkalmazások leírásai 

éppúgy szerepelnek, mint elméleti cikkek, vagy az említett algoritmusokat megvalósító szoftverek. 

Gondolkodjunk!   

8.7.12. Feladat.  Legyen T test, A=Tn× n (mint gyűrű) és B=Tn (mint vektortér). Ha U altér B-ben, akkor álljon 

b(U) azokból a mátrixokból, amelyek sorvektorai U-ban vannak. Igazoljuk, hogy b(U) balideál B-ben, és ez a 

megfeleltetés rendezéstartó bijekció a V alterei és a B balideáljai között. 

8. Kategóriák és funktorok 

Tapasztalhattuk, hogy a leképezések, a homomorfizmusok igen fontos szerepet játszanak az algebrai struktúrák 

elméletében. Több olyan fogalom és tétel van, amelyet ezen a nyelven lehet kényelmesen, precízen kifejezni. Ez 

indokolttá teszi annak az absztrakciós szintnek a vizsgálatát, amelyben csakis a leképezésekkel és ezek 

kompozíciójával megfogalmazható tulajdonságokkal foglalkozunk. Ezt a szintet hívják kategóriaelméletnek. 

A kategóriaelmélettel terjedelmi okoknál fogva csak néhány példán keresztül ismerkedhetünk meg. Fontos 

azonban leszögeznünk, hogy ez is egy mély eredményekkel rendelkező, hatalmas elmélet. Még arra is alkalmas, 

hogy a teljes matematikát (a halmazelmélet helyett) a kategóriaelméleten belül építsük föl. Az úgynevezett 

Abel-kategóriák és Grothendieck-kategóriák szerepe a homológiaelméletben (és ezáltal az algebrai 

geometriában is) nélkülözhetetlen, ezek a modulusok egyfajta általánosításának tekinthetők. Kategóriákról az 

alábbiaknál kicsit több és precízebb információt találhat az Olvasó Fried Ervin [20] könyvének 15. fejezetében. 

A következő lépcsőfok S. Mac Lane [85] (angol nyelvű) könyve, amely a kategóriaelmélet alapjait mutatja be a 

„többi” (tehát a nem kategóriaelméletre szakosodott) matematikusnak. 

Kiinduló példaként azt vizsgáljuk meg, hogy a direkt szorzat fogalmát hogyan lehet megfogalmazni úgy, hogy 

csakis homomorfizmusokról essen benne szó, a szereplő algebrák elemeiről ne. Tudjuk, hogy ha A az Ai 

algebrák direkt szorzata (ahol i az I indexhalmazt futja be), akkor a πi:A→ Ai projekció az  

elemhez ennek az i-edik komponensét, vagyis az ai∈  Ai elemet rendeli. Természetesen az A-n kívül sok más 

olyan B algebrai struktúra is lehetséges, amelynek mindegyik Ai-be van egy θi homomorfizmusa. Ekkor azonban 

tekinthetjük a ψ: b↦ (...,θi(b),...) leképezést, amely B-ből az A direkt szorzatba képez (és nyilván művelettartó). 

A ψ fenti képletét úgy is fogalmazhatjuk, hogy minden i-re πiψ(b)=θi(b) teljesül, azaz hogy πi∘  ψ=θi (ezek az 

egyenlőségek tehát egyértelműen meghatározzák ψ homomorfizmust). Fogalmazzuk meg a kapott tulajdonságot 

egy állítás formájában. 

8.8.1. Állítás.  Legyen A az Ai algebrák direkt szorzata (i∈  I), és jelölje πi az i-edik projekciót. Ekkor minden B 

algebrához és θi:B→ Ai homomorfizmusokhoz egyértelműen létezik egy ψ:B→ A homomorfizmus, hogy πi∘  

ψ=θi minden i-re teljesül. 

Most megmutatjuk, hogy ez a tulajdonság jellemzi is a direkt szorzatot. 

http://www.upriss.org.uk/fca/fca.html
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8.8.2. Tétel.  Tegyük föl, hogy ηi: C→ Ai homomorfizmusok (i∈  I), melyekre igaz az előző állításban 

megfogalmazott tulajdonság (azaz tetszőleges B algebrára és θi:B→ Ai homomorfizmusokra egyértelműen 

létezik egy olyan ψ: B→ C homomorfizmus, hogy ηi∘  ψ=θi minden i-re teljesül). Ekkor C izomorf az Ai 

algebrák direkt szorzatával. 

Bizonyítás. Jelölje A az Ai algebrák direkt szorzatát és πi a projekciókat. A tételbeli feltételt alkalmazhatjuk B=A-

ra, és θi=πi-re. Azt kapjuk, hogy létezik egy α: A→ C homomorfizmus, melyre ηi∘  α=πi minden i-re teljesül. A 

8.8.1. Állítás miatt van egy β: C→ A homomorfizmus is, hogy πi∘  β=ηi minden i-re. Megmutatjuk, hogy α és β 

egymás inverzei, és így izomorfizmust létesítenek A és C között. A most kapott homomorfizmusokat az alábbi 

diagramon szemléltethetjük. 

 

A γ=α∘ β:C→ C leképezésre 

 

De ηi∘ idC=ηi is teljesül minden i-re. A tételben szereplő feltételt tehát B=C esetén a γ és az idC leképezések is 

kielégítik. Az egyértelműség miatt ezért idC=γ=α∘ β. Ugyanígy 

 

és így a 8.8.1. Állítás egyértelműségi része miatt β∘ α=idA. □ 

Az előző bizonyításban szereplő ábrához hasonlót már láttunk a hányadostest egyértelműsége kapcsán (5.7.4. 

Következmény utáni megjegyzés). Ezeket kommutatív diagramoknak hívjuk. A „kommutatív” jelző arra utal, 

hogy a nyilak mentén bármilyen úton is haladunk két pont között, a megfelelő leképezések kompozíciója 

ugyanaz lesz. Ez a fenti ábra esetében a πi∘  β=ηi és a ηi∘  α=πi egyenlőségeket jelenti. 

Megjegyzés 

A „kommutatív diagram” elnevezést magyarázza, hogy ha α,β:A→ A leképezések, akkor α∘ β=β∘ α 

pontosan akkor teljesül, ha a 
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diagram kommutatív. 

A következő feladatban két további példát mutatunk arra, hogy egy elemekkel definiált tulajdonságot hogyan 

lehet elmondani a leképezések nyelvén. Belátjuk, hogy a halmazok között a szürjektív leképezések azok, 

amelyekkel jobbról, az injektívek pedig azok, amelyekkel balról lehet egyszerűsíteni. 

8.8.3. Feladat.  Legyenek A és B halmazok és θ:A→ B egy függvény. Mutassuk meg a következő állításokat. 

1. A θ akkor és csak akkor szürjektív, ha minden C halmazra és minden α,β:B→ C függvényre α∘ θ=β∘ θ-ből 

α=β következik. 
2. A θ akkor és csak akkor injektív, ha minden C halmazra és minden α,β:C→ A függvényre θ∘ α=θ∘ β-ból 

α=β következik. 

Érvényesek-e ezek tetszőleges varietás algebrái közötti homomorfizmusokra? 

Egy kategóriát úgy képzelhetünk el, hogy vannak bizonyos „objektumok” (például halmazok, algebrai 

struktúrák), amelyekről semmit sem tudunk, fekete doboz módjára viselkednek, és közöttük „morfizmusok” (a 

fenti példában függvények, illetve homomorfizmusok), amelyekről szintén csak annyit tudunk, hogy a 

kompozíció művelete elvégezhető és asszociatív. Minden objektumhoz odavesszük az „identikus leképezését”, 

amelyről csak annyit teszünk föl, hogy kétoldali egységelem a kompozícióra. 

8.8.4. Definíció.  Azt mondjuk, hogy  egy kategória, ha 

1. vannak objektumai; 
2. bármely két objektum között lehetnek morfizmusai (az A és B objektumok közötti morfizmusok halmazát 

Hom(A,B) jelöli); 
3. értelmezve van a kompozíció művelete: ha A, B, C a kategória objektumai, α∈Hom(B,C) és β∈Hom(A,B), 

akkor α∘ β∈Hom(A,C); 
4. a kompozíció asszociatív, azaz (α∘ β)∘ γ=α∘ (β∘ γ) tetszőleges olyan morfizmusokra, ahol a szereplő 

kompozíciók értelmezve vannak (vagyis ha α∈Hom(C,D), β∈Hom(B,C), γ∈Hom(A,B)); 
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5. minden A objektumhoz van egy idA∈Hom(A,A) morfizmus, melyre α∘ idA=α tetszőleges α∈Hom(A,B)-re, és 

idA∘ α=α tetszőleges α∈Hom(B,A)-ra. 

Megjegyzés 

A halmazelméletben különbséget tesznek „halmaz” és „osztály” között (1. Függelék). Egy kategória 

objektumairól csak osztályt alkotnak (hiszen például az összes csoportokat a 

csoporthomomorfizmusokkal kategóriának szeretnénk tekinteni, de a csoportok nem alkotnak halmazt). 

Ugyanakkor a Hom(A,B)-ről föltesszük, hogy halmaz, bármely A, B objektumok esetén. 

Egy kategóriában akkor mondjuk, hogy az A objektum a πi∈Hom(A,Ai) morfizmusokkal együtt az Ai 

objektumok direkt szorzata, ha minden B objektumhoz és tetszőleges θi∈Hom(B, Ai) morfizmusokhoz 

egyértelműen létezik egy ψ∈Hom(B, A) morfizmus, hogy πi∘ ψ=θi minden i-re teljesül. 

Kategóriákat természetesen teljesen szabadon rajzolhatunk a fenti feltételekkel, és egy ilyen kategóriában 

egyáltalán nem biztos, hogy tetszőleges objektumoknak van direkt szorzata. Például az összes véges csoportok 

is kategóriát alkotnak a szokásos homomorfizmusokkal, és ebben végtelen sok objektumnak általában nem 

létezik a direkt szorzata. 

8.8.5. Gyakorlat.  Fogalmazzuk meg pontosan, és bizonyítsuk be tetszőleges kategóriában, hogy ha bizonyos 

objektumoknak létezik direkt szorzata, akkor az „izomorfia erejéig” egyértelműen meghatározott. 

Ahogy hálók esetében a rendezés megfordítása a duális hálót eredményezte, úgy a kategóriák esetében is 

megtehetjük, hogy minden morfizmust „megfordítunk” (formálisan ez azt jelenti, hogy a Hom(A,B) halmazt 

kicseréljük a Hom(B,A) halmazzal, és a kompozíció sorrendjét is megváltoztatjuk). Könnyű belátni, hogy ekkor 

szintén kategóriát kapunk, amelyet az eredeti kategória duálisának nevezünk (néha oppozit kategóriának is 

hívják). Rendkívül fontos példa, hogy az injektív, illetve szürjektív leképezéseknek a 8.8.3. Állításban megadott 

„kategóriaelméleti” jellemzései ilyenkor helyet cserélnek. Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy az injektivitás és a 

szürjektivitás (és hasonlóan egy homomorfizmus magja és képe is) duális fogalmak. Hasonlóan dualizálhatjuk a 

direkt szorzat fogalmát is. 

8.8.6. Definíció.  Egy  kategória egy A objektumát az Ai objektumok szabad szorzatának nevezzük a 

πi∈Hom(Ai, A) morfizmusokkal, ha  minden B objektumához és tetszőleges θi∈Hom(Ai, B) morfizmusokhoz 

egyértelműen létezik egy ψ∈Hom(A, B) morfizmus, hogy ψ∘ πi=θi minden i-re teljesül. 

Azt, hogy ez a dualizálás mennyire nem formális játék, hanem ismert fogalmak mélyebb megértéséhez vezet, a 

következő feladat világítja meg. 

8.8.7. Feladat.  Mutassuk meg, hogy 

1. a halmazok kategóriájában az Xi páronként diszjunkt halmazok szabad szorzata az uniójuk; 
2. az Abel-csoportok (vagy általában az R-modulusok) kategóriájában az Mi modulusok szabad szorzata a direkt 

összegük (más néven diszkrét direkt szorzatuk, ez a teljes direkt szorzatuknak azon elemeiből áll, 

amelyeknek véges sok kivétellel mindegyik komponense nulla, lásd 7.2.1. Definíció); 
3. ha V egy varietás (például a csoportok varietása), akkor a páronként diszjunkt Xi halmazok által generált F(Xi) 

szabad algebrák szabad szorzata az Xi halmazok X uniója által generált F(X) szabad algebra. 

A szabad szorzat elnevezést az előző feladat (3) állítása motiválja. A (2) és (3) állítás magyarázza meg, hogy az 

R gyűrű fölötti szabad modulusokat miért az R R modulus diszkrét direkt hatványaiként kapjuk meg (7.2.15. 

Tétel). 

A szabad szorzatot néha általános kategóriákban is direkt összegnek hívják, ez azonban nem szerencsés, mert a 

direkt összeg kifejezés már eddig is többféle értelemben szerepelt, és az irodalomban sem egységes a használata. 

Most tisztázzuk a pontos jelentését. 

Megjegyzés 

Alterek, ideálok összege.  A direkt összeg kifejezéssel először vektortereknél találkozunk, az U és V 

alterek U+V összege direkt összeg, ha U∩ V={0}. Ilyenkor az U+V altér elemei egyértelműen állnak 

elő u+v alakban, ahol u∈  U és v∈  V. Emiatt az U⊕ V direkt összeg izomorf az U és V vektorterek U× 
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V direkt szorzatával. A direkt összeg kifejezés tehát eredetileg onnan származik, hogy vektortérben a 

kétváltozós művelet neve az összeadás. 

A direkt szorzat belső jellemzése.  A fenti U⊕ V≅ U× V izomorfizmust úgy neveztük, hogy a direkt 

szorzat belső jellemzése. Ezt véges sok tényezőre is kiterjesztettük (lásd 7.2.2. Gyakorlat). Abel-

csoportok, vektorterek, általában modulusok esetén itt is bizonyos részstruktúrák összege szerepel, 

ezért ezt is hívhatjuk direkt összegnek. Gyűrűk esetében ez a jellemzés ideálokkal történik (5.1.18. 

Állítás), így ideálok összegéről is lehet beszélni. Csoportoknál a jellemzésben normálosztók szorzata 

szerepel (4.9.11. Állítás), itt már az összeg szót nem használhatjuk. Általános algebrák esetében ez 

végképp értelmét veszti, nemcsak azért mert itt nem feltétlenül van összeadás nevű művelet, hanem 

azért sem, mert a direkt szorzat belső jellemzésekor már nem is részstruktúrákat, hanem 

kongruenciákat kell használnunk (8.2.31. Állítás). 

A végtelen sok tényező esete.  Ha Mi végtelen sok modulus, akkor az M direkt szorzatukat nem is 

jellemeztük belsőleg. Álljon Mi
* az M-nek azon elemeiből, amelyek i-edik komponense tetszőleges, a 

többi viszont nulla. Ekkor az Mi
* részmodulusok összege azokból az elemekből áll, amelyeknek véges 

sok nem nulla komponense van, és ez magyarázza, hogy ezt a részmodulust miért neveztük direkt 

összegnek. Hasonló jelenség gyűrűk és csoportok esetében is fellép (a csoportoknál persze szorozni 

kell a megfelelő normálosztókat). Itt inkább a diszkrét direkt szorzat elnevezés használatos. 

Direkt összeg és szabad szorzat.  Modulusok, például Abel-csoportok esetében összeesik a 

kategóriaelméleti szabad szorzat, és a korábban definiált direkt összeg fogalma a 8.8.7. Feladat (2) 

pontja szerint. Ez csoportokra már két tényező esetében sem igaz. Például a ℤ 2
+ csoportnak az 

önmagával vett direkt szorzata a Klein-csoport (mind a kommutatív, mind a nemkommutatív csoportok 

kategóriájában). A szabad szorzatuk azonban függ attól, hogy melyik kategóriában tekintjük őket: 

Abel-csoportok között ez szintén a Klein-csoport lesz, a csoportok kategóriájában azonban egy 

végtelen csoport az eredmény (az x2=y2=1 definiáló relációkkal megadott úgynevezett végtelen 

diédercsoport). 

Összefoglalva: jobb a kategóriaelméleti fogalmat szabad szorzatnak hívni, mert a direkt összeg elnevezés Abel-

csoportokban és modulusokban rendben van, de gyűrűkben ütközik a más értelemben használt direkt összeg 

fogalmával. 

Sokszor előfordul, hogy egy kategória objektumaihoz egy másik kategória objektumait rendeljük. Íme néhány 

példa. 

1. A T test fölötti V vektortérhez a V*=Hom(V,T) duális teret. 
2. Az A Abel-csoporthoz a Hom(A,ℤ +) vagy a Hom(ℚ+, A) vagy az A ⊗ ℚ+ Abel-csoportot. 
3. Az X halmazhoz az X által generált szabad csoportot. 
4. A G csoporthoz a G alaphalmazát. 
5. A B Boole-algebrához a neki a Stone-tételnél (8.5.22. Tétel) megfelelő, vele izomorf részalgebrát. 

Ezekben a hozzárendelésekben az a közös, hogy nemcsak az objektumokhoz rendelünk objektumokat, hanem a 

morfizmusokhoz is morfizmusokat. Például legyen R kommutatív gyűrű, K egy rögzített R-modulus, és 

tekintsük az 

 

leképezéseket, mindkettő az R-modulusok kategóriáját képzi önmagába. Ha θ: N→ M egy R-homomorfizmus, 

akkor a 7.7.22. Definícióban megadtuk a 

 

homomorfizmusokat. Ha F(θ)=HomR(θ,idK) és G(θ)=HomR(idK,θ), akkor a 7.7.24. Gyakorlat szerint F és G 

tartják a kompozíció műveletét. Az F „megfordítja a nyilakat”, a G nem. Ennek megfelelő az alábbi két 

definíció. 

8.8.8. Definíció.  Legyenek  és  kategóriák. Azt mondjuk, hogy  egy kovariáns funktor, ha G 

a  minden A objektumához a  egy G(A) objektumát rendeli, továbbá a  minden θ∈Hom(A,B) 
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morfizmusához egy  morfizmust rendel úgy, hogy a kompozíció műveletét 

tartja, vagyis 

 

tetszőleges θ∈Hom(A,B) és ψ∈Hom(B,C) morfizmusokra, végül tetszőleges A objektumra G(idA)=idG(A). 

8.8.9. Definíció.  Legyenek  és  kategóriák. Azt mondjuk, hogy  egy kontravariáns funktor, 

ha F a  minden A objektumához a  egy F(A) objektumát rendeli, továbbá a  minden θ∈Hom(A,B) 

morfizmusához egy  morfizmust rendel úgy, hogy a kompozíció műveletét 

tartja, vagyis 

 

tetszőleges θ∈Hom(A,B) és ψ∈Hom(B,C) morfizmusokra, végül tetszőleges A objektumra F(idA)=idF(A). 

A kontravariáns funktort tehát definiálhattuk volna olyan kovariáns funktorként, amely a  kategória duálisából 

(az oppozit kategóriából) képez a  kategóriába. Az előző példában a HomR leképezésből kaptunk két funktort 

úgy, hogy egy-egy változót rögzítettünk. 

Megjegyzés 

Az a tény, hogy a Hom funktor az első változójában kontravariáns, a másodikban pedig kovariáns, 

megmagyarázza a 7.7.11. Feladatban bizonyított 

 

összefüggéseket. Az első változóbeli direkt összegből azért lesz direkt szorzat, mert a két fogalom 

egymás duálisa, és Hom „megfordítja a nyilakat”. Hasonló jelenséget láthatunk a 7.7.29. Gyakorlatban 

is: a Hom a második változójában injektív leképezésből injektívet csinál, az első változóban azonban 

kontravariáns, és ezért szürjektív leképezésekből csinál injektívet. 

Szokás definiálni a kétváltozós, úgynevezett bifunktorokat is, amire a fő példákat szintén a HomR(θ,ψ), valamint 

a tenzorszorzat szolgáltatja. Ezek kétváltozós „leképezések”, amelyek mindkét változójukban funktorok, ha a 

másik változó rögzített. Bifunktorokkal ebben a könyvben nem foglalkozunk. 

A kategóriákról szóló bevezetőnket két olyan jelenség bemutatásával zárjuk, amelyek fontos, funktorokkal 

megfogalmazható tulajdonságokat érzékeltetnek. A 7.8.22. Feladat (4) pontjában beláttuk, hogy tetszőleges 

kommutatív R gyűrű fölötti M, N, K modulusokra. 

 

Legyen F(X)=X ⊗ N és G(X)=Hom(N,X). Ekkor a fenti összefüggés a 

 

alakban írható. A következő gyakorlat egy hasonló tulajdonságú funktor-párra ad példát. 

8.8.10. Gyakorlat.  Legyen  a halmazok kategóriája (ahol a morfizmusok a tetszőleges leképezések), és  a 

csoportok kategóriája (ahol a morfizmusok a homomorfizmusok). Jelölje  azt a funktort, amely 

minden halmazhoz az általa generált szabad csoportot,  pedig azt a funktort, amely minden 

csoporthoz az alaphalmazát rendeli. Mutassuk meg, hogy F-et és G-t a morfizmusokon megadhatjuk úgy, hogy 

kovariáns funktorokat kapjunk, továbbá tetszőleges M halmazra és K csoportra 

 

Az ≅ jel itt azt jelenti, hogy a két halmaz között van kölcsönösen egyértelmű leképezés. 
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A most kapott képlet emlékeztet az  összefüggésre, amely az adjungált lineáris 

transzformációt írja le. Ezért a fenti típusú F és G funktorokat is szokás adjungált funktoroknak nevezni. A 

pontos definíció elolvasható Fried Ervin [20] könyvének 15.2. szakaszában. 

A másik jelenség, amire föl szeretnénk hívni a figyelmet, a következő. Már több példát láttunk arra, hogy 

bizonyos matematikai objektumokat úgy lehet megérteni, ha „másképp nézünk rájuk”, a másik oldalukról 

vizsgáljuk őket. Ha adottak bizonyos struktúrák, akkor kölcsönösen egyértelmű módon hozzájuk rendelhetünk 

egy másik struktúrát, amelyekkel a matematika egy másik területe foglalkozik (és így az ottani tételeket 

alkalmazhatjuk). Erre példa volt a Galois-elmélet főtétele, vagy a Boole-algebrák és a Boole-gyűrűk közötti 

kapcsolat (8.5.23. Feladat). 

Az ilyesfajta megfeleltetéseknél gyakori, hogy azt funktorok létesítik. Példaként tekintsük a Stone-féle 

reprezentációs tételt (8.5.22. Tétel). Az alábbiakat minden Olvasónak érdemes végigfutnia, mert a lényeg 

remélhetőleg érthető lesz, de a formális megértéshez szükséges ismerni a topologikus tér fogalmát. 

Egy B Boole-algebrát úgy ágyaztunk be egy X halmaz összes részhalmazainak Boole-algebrájába, hogy 

tekintettük a szubdirekt irreducibilis faktorait. Mivel ezek kételeműek, valójában a B homomorfizmusait 

tekintettük a kételemű K Boole-algebrába. Így az X indexhalmazt úgy is föl lehet fogni, mint 

 

Az X még nem határozza meg a B Boole-algebrát, meg kell mondani, hogy  mely elemeit kell bevenni. 

Ennek a felsorolás helyett egy másik lehetséges módja, hogy egy topológiát értelmezünk az X halmazon (a nyílt 

halmazok pontosan a B elemeinek megfelelő részhalmazok uniói lesznek). Az X tehát egy speciális topologikus 

térré, úgynevezett Boole-térré válik. Meg lehet mutatni, hogy a fenti F:B→ Hom(B,K) leképezés funktorrá 

tehető, amely egy Boole-algebrák közötti homomorfizmushoz a megfelelő topologikus terek közötti folytonos 

függvényt rendel. Megfordítva, ha X Boole-tér, akkor a neki megfelelő Boole-algebra megkapható 

 

alakban, ahol T a kételemű diszkrét topologikus tér, és a Hom(X,T) folytonos leképezéseket jelent. 

Vegyük észre, hogy F és G csak „majdnem” lesznek egymás inverzei, az nem igaz, hogy  

minden B Boole-algebrára, hanem csak az, hogy ez a két Boole-algebra izomorf, és ez az izomorfizmus 

„uniform” (valamennyi Boole-algebrára „ugyanúgy” működik). Mindezt precízen ki lehet fejezni a 

kategóriaelmélet segítségével, így kapjuk az ekvivalens kategóriák és a természetes homomorfizmus fogalmát. 

Tehát a Boole-algebrák és a Boole-féle topologikus terek kategóriája ekvivalens. 

Megjegyzés 

Hasonló ekvivalenciára igen fontos példa a Pontrjagin-dualitás, amely azt mondja ki, hogy az Abel-

csoportok kategóriája ekvivalens a kompakt Abel-féle topologikus csoportok kategóriájával. Az 

ekvivalenciát itt is a fenti módon kapjuk, alkalmas Hom-csoportokat tekintve, azonban nem a kételemű 

csoportba, hanem a komplex egységkörbe (mint multiplikatív csoportba) menő homomorfizmusokat 

kell tekinteni. Ez az ekvivalencia több nehéz probléma megoldását tette lehetővé, és kapcsolatban áll a 

csoportreprezentációk elméletével is. 

Az Olvasó kategóriaelméleti gyakorlatokat és feladatokat a Czédli–Szendrei–Szendrei-féle [8] 

feladatgyűjtemény XII. fejezetében találhat. 

9. Kitekintés 

Ebben a szakaszban röviden szót ejtünk néhány mélyebb vagy nehezebb általános algebrai témakörről. 

Természetesen az általános algebrák elméletének és a hálóelméletnek is sok kutatási iránya van, amelyekről itt 

nem beszélhetünk, a válogatás tehát szükségképpen szubjektív. Kitérünk néhány magyar vonatkozásra is. Egy 

alkalmazást bemutattunk a 7. szakaszban. 

Kiindulásként egy klasszikus problémát vizsgálunk. Természetes kérdés, hogy egy algebra részalgebrahálójáról, 

vagy kongruenciahálójáról milyen tételeket lehet általában bebizonyítani. Az könnyen látható, hogy nem 

minden teljes háló kapható meg így. Ennek oka a következő. 
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Egy algebra minden részalgebrája előáll a végesen generált részalgebráinak egyesítéseként. A végesen generált 

részalgebrákat azonban pusztán a részalgebrahálóból is föl lehet ismerni. Valóban, egy C≤ A részalgebra akkor 

és csak akkor végesen generált, ha igaz rá a következő: bárhogy is veszünk Bi≤ A részalgebrákat, ha C része a Bi 

részalgebrák egyesítésének, akkor már véges sok Bi egyesítésének is része (elég C minden generátoreleméhez 

egy olyan Bi részalgebrát venni, amely ezt a generátorelemet tartalmazza). Egy teljes háló ilyen tulajdonságú 

elemeit kompaktnak nevezzük (hiszen a topológiában a kompakt halmazok azok, amelyek minden nyílt 

fedéséből kiválasztható véges fedés). Egy teljes háló algebrai háló, ha minden eleme előáll kompakt elemek 

egyesítéseként. Egy algebra részalgebrahálója tehát algebrai háló, és könnyen láthatóan a kongruenciahálója is 

az. Nem nehéz megmutatni, hogy minden algebrai háló előáll egy alkalmas algebra részalgebrahálójaként. Az 

alábbi már lényegesen nehezebb tétel. 

8.9.1. Tétel.  [Grätzer–Schmidt-tétel] Minden algebrai háló előáll úgy, mint egy alkalmas algebra 

kongruenciahálója. 

A kongruenciahálók tehát nagyon csúnyák is lehetnek. Minden véges háló nyilvánvalóan algebrai, és ezért ezek 

is kongruenciahálók. A kapott algebra azonban általában végtelen. A következő probléma a mai napig 

megoldatlan. 

8.9.2. Probléma.  Igaz-e, hogy minden véges háló izomorf egy véges algebra kongruenciahálójával? 

Ha ez igaz, akkor minden véges hálót meg lehet adni, mint egy véges halmaz partícióhálójának részhálóját 

(hiszen beláttuk a 8.2.23. Tételben, hogy a kongruenciaháló a partícióhálóban részháló). Ezt a következményt 

sikerült is bebizonyítani. 

8.9.3. Tétel.  [Pudlák–Tůma-tétel]  Minden háló izomorf egy alkalmas U halmaz partícióhálójának egy 

részhálójával. Ha a háló véges, akkor az U halmaz is választható végesnek. 

Ez valójában kombinatorikai tétel, és a véges U halmazra vonatkozó bizonyítás rendkívül nehéz, nagyon 

bonyolult konstrukciót kell kontrollálni. A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy a 8.9.2. Probléma nem azért 

nehéz, mert rendkívül komplikált véges általános algebrák vannak, hanem azért, mert a véges csoportok 

részcsoporthálói nagyon bonyolultak lehetnek. 

8.9.4. Tétel.  [Pálfy–Pudlák-tétel] A következő két állítás ekvivalens. 

1. A 8.9.2. Problémára igenlő a válasz, vagyis minden véges háló előáll egy alkalmas véges algebra 

kongruenciahálójaként. 
2. Minden véges háló előáll egy alkalmas véges csoport részcsoporthálójának egy intervallumaként. 

Az Olvasó joggal csodálkozhat, hogy hogyan kerülnek ide részcsoporthálók, amikor kongruenciahálókról van 

szó. A magyarázat az, hogy ha H részcsoportja G-nek, és a H szerinti bal oldali mellékosztályokon tekintjük G 

hatását balszorzással, akkor ezeket a balszorzásokat egyváltozós műveletnek tekintve a kapott algebrának a 

kongruenciahálója izomorf a G részcsoporthálójában a H és G közötti intervallummal (8.2.26. Állítás). Az is 

érdekes, hogy a csoportelmélet mély eredményei sem képesek megbirkózni a fenti kérdéssel. 

A 8.9.4. Tétel komoly vizsgálatokat indított el. A bizonyítása ugyanis (szintén Pálfy Péter Pál érdemeként) 

megmutatta, hogy minden véges algebrában találhatók olyan kis részhalmazok, amelyek „feltérképezik” az 

egész A algebrát, és a szerkezetük teljesen osztályozható, a következő öt típus lép föl. 

1. Egy permutációcsoport (a fenti leírt módon unáris algebrának tekintve). 
2. Egy véges vektortér egy véges test fölött. 
3. A kételemű Boole-algebra. 
4. A kételemű háló. 
5. A kételemű félháló (a {0,1} halmaz a ∧  műveletre). 

Az, hogy általános algebrákban is e klasszikus struktúrák jelennek meg, egyrészt egyfajta magyarázatot ad arra, 

hogy miért a szokásos klasszikus struktúrák az algebristák érdeklődésének célpontjai, másrészt azonban igen 

hasznos dolog, hiszen a klasszikus struktúrákról sok mély tételt ismerünk, és ezért viszonylag jól lehet számolni 

bennük. A most leírt ötleteket Ralph McKenzie fejlesztette tovább a kongruenciaszelídítés nevű elméletté. Az 

elmélet alapjait kifejtő [84] monográfia az internetről ingyenesen letölthető. 

Az elmélet hatékonyságára egy másik indok a következő. Ha egy csoportot vizsgálunk, akkor abban általában a 

részcsoportokat nézzük. Néha előfordul, hogy gyűrűelméleti eredményeket is alkalmazhatunk. Ha azonban 
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általános algebrákat is tudunk tekinteni (mert vannak róluk nemtriviális eredmények), akkor érdemes lehet egy 

tetszőleges részhalmazból algebrai struktúrát csinálni, mondjuk egy csoportban is, mert az esetleg ugyan nem 

csoportszerű, hanem inkább olyan, mint egy háló, de akkor a hálókra vonatkozó tételek segítségével mégis 

hasznos információt nyerhetünk. Így például egy indukciós bizonyítás sokkal hatékonyabb lehet, mert több 

részhalmazról tehetjük föl, hogy az állítás rájuk már igaz. Az általános algebrák elmélete átjárást biztosít az 

egyes konkrét struktúrafajták elmélete között. 

A kongruenciaszelídítésnek több mély alkalmazása is van, például a logikában (ki kell emelni Ralph McKenzie 

és Matthew Valeriote eldönthetőségi eredményeit), a kongruenciahálók, és az ezekben teljesülő 

hálóazonosságok vizsgálatában (ezek egy részét Keith Kearnes végtelen algebrákra is általánosította), de 

használható a szubdirekt irreducibilis algebrák eloszlásának elemzésére is végesen generált varietásokban. 

Ízelítőül egy Robert Quackenbush-tól származó problémát említünk meg, amely nagyon egyszerűnek látszik, 

mégis nyitott. 

8.9.5. Probléma.  Van-e olyan véges algebra, amelynek véges sok alapművelete van, az általa generált 

varietásban létezik akármilyen nagy elemszámú véges szubdirekt irreducibilis algebra, de nincs benne végtelen 

szubdirekt irreducibilis algebra? 

A kongruenciaszelídítés elméletéhez kapcsolódik a Jonathan Smith által felfedezett, és Heinz-Peter Gumm, 

Ralph Freese és Ralph McKenzie által kidolgozott kommutátor-elmélet, amely végtelen algebrákra is 

alkalmazható, de csak olyanokra, amelyeknek a kongruenciahálója moduláris. Ennek alapötlete is hasonló, mint 

a kongruenciaszelídítésé: meg lehet mutatni, hogy ha egy ilyen algebra kongruenciahálója „valahol” nem 

disztributív, akkor „ott” megjelenik egy (asszociatív gyűrű fölötti) modulus az algebrában (amelyben ismét csak 

hatékonyan számolhatunk). A modulus-műveleteket (például az összeadást) a korábban tárgyalt Malcev-

kifejezésekkel való számolással lehet megadni. 

Újabban az általános algebrák elmélete kapcsolatba került az algoritmuselmélettel is. Ha ugyanis általános 

relációkat (például egy gráfot, vagy egy részben rendezést) vizsgálunk, akkor ennek tanulmányozásához 

hozzásegíthet az, hogy ezt részalgebrának képzeljük, és az ezt tartó műveleteket tekintjük (nemcsak az 

egyváltozósakat, például a gráf automorfizmusait, hanem a többváltozósakat is). Az így kapott algebrára 

használhatjuk az általános algebrák elméletének tételeit. Az ide vonatkozó eredményekre „constraint satisfaction 

problem” néven kereshet az Olvasó. 

Az alábbi probléma is megoldatlan. Azt könnyű meggondolni, hogy ha ismerjük az A algebra által generált 

varietásban a három elemmel generált szabad algebrát, akkor el tudjuk dönteni, hogy van-e az algebrának 

Malcev-kifejezése. A három elemmel generált szabad algebra elemszáma azonban a legrosszabb esetben nn3 is 

lehet, ahol n az A elemszáma. Ezt tehát nagyobb n értékek esetén reménytelen kiszámítani. 

8.9.6. Probléma.  Adott egy véges algebra. Van-e hatékony (nem exponenciális futásidejű) algoritmus annak 

eldöntésére, hogy ennek van-e Malcev-kifejezése? 

Gyakran vizsgált kérdés, hogy egy algebra kongruenciahálói milyen hálóazonosságoknak tesznek eleget 

(például modulárisak, disztributívak-e). Meglepő, Ralph Freese-től és Bjarni Jónssontól származó tétel, hogy ha 

egy varietásban minden algebra kongruenciahálója moduláris (például a csoportok esetében), akkor ezek a 

kongruenciahálók egy erősebb azonosságnak is eleget tesznek, amely a geometria híres Desargues-tételéből 

származik. Ezt a tételt Pálfy Péter Pál és Szabó Csaba fejlesztették tovább: találtak egy másik projektív 

geometriai tételt, és egy annak megfelelő azonosságot, amelyre a következő teljesül. 

8.9.7. Tétel.  [Pálfy–Szabó-tétel] Létezik olyan hálóazonosság, amely teljesül minden Abel-csoport 

kongruenciahálójában, de nem teljesül minden csoport kongruenciahálójában. 

Végezetül a magyar vonatkozások között ki kell emelnünk a Czédli Gábor, Szendrei Ágnes és Zádori László 

vezetésével folyó intenzív kutatásokat a kongruenciaazonosságok, a klónelmélet és a véges részben rendezett 

halmazok témakörében. 

10. Összefoglaló 

A háló olyan részben rendezett halmaz, amelyben bármely két elemnek van egyesítése (legkisebb felső korlátja) 

és metszete (legnagyobb alsó korlátja), de a hálók megadhatók e két művelet algebrai tulajdonságaival is 

(8.1.16. Tétel). A két művelet szabályai megegyeznek, cseréjük a rendezés megfordításának felel meg, ez a 

dualitás elve. Bevezettük a fedés (és az atom) fogalmát, így a hálókat lerajzolhatjuk. 
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Hálóra a legfontosabb példát csoportok részcsoportjai, normálosztói, gyűrűk részgyűrűi, ideáljai, balideáljai 

adják. Ezek teljes hálók, azaz minden részhalmaznak van egyesítése és metszete. Ekkor a metszetből 

megkapható az egyesítés (8.1.20. Tétel), ez a csoportelméleti generálás fogalmát általánosítja. További fontos 

példa teljes hálóra egy halmaz partícióhálója, ebben leírtuk az egyesítés és a metszet műveletét (8.1.25. 

Feladat), valamint tetszőleges algebrai struktúrák részalgebrahálója és kongruenciahálója. A kongruenciákat 

ugyanúgy kell egyesíteni, mint a partíciókat, vagyis a kongruenciaháló a partícióháló teljes részhálója (8.2.23. 

Tétel). Egy háló minden kongruenciájának minden osztálya konvex részháló (8.2.36. Gyakorlat). 

A csoportok, gyűrűk, modulusok, hálók közös általánosítása az általános algebrai struktúra, röviden algebra. 

Bevezettük a művelet, típus, részalgebra, direkt szorzat fogalmát. A homomorfizmus magja a kongruencia, ami 

egy olyan partíció, ami a műveletekkel kompatibilis (8.2.16. Definíció). Minden ilyen partíció a megfelelő 

faktoralgebrába vezető természetes homomorfizmus magja. Megbeszéltük a homomorfizmustétel és az 

izomorfizmustételek általános formáját. A véges sok tényezős direkt szorzatot jellemeztük a projekciók 

magjainak a segítségével (8.2.32. Állítás). Ehhez szükség volt a fölcserélhető kongruenciák fogalmára (8.2.29. 

Definíció). 

Ha egy algebra műveleteit, mint függvényeket egymásba helyettesítgetjük, akkor a kifejezésfüggvény 

fogalmához jutunk. A kifejezésfüggvények leírják a generált részalgebra elemeit (8.3.7. Tétel). Ha a 

helyettesítés során az algebra elemeit mint konstans függvényeket is használjuk, akkor a polinomfüggvényeket 

kapjuk, ezek segítségével a kongruenciák jellemezhetők (8.3.19. Gyakorlat). Mind a kifejezésfüggvények, mind 

a polinomfüggvények klónt alkotnak, azaz függvények olyan halmazát, amely zárt a kompozícióra, és 

tartalmazza a projekciókat. A klónokat a véges sok változós kompatibilis relációk segítségével vizsgálhatjuk 

(8.3.12. Definíció), ilyen például egy hálóban a rendezés. 

A kifejezésfüggvényeket származtathatjuk úgy is, hogy magukat a műveleti jeleket helyettesítgetjük formálisan 

egymásba. Így jutunk el a formális kifejezés (term) fogalmához, ezek algebrát alkotnak (8.3.20. Definíció). 

Minden formális kifejezésbe behelyettesíthetjük a (megfelelő típusú) algebrák elemeit. Definiáltuk a szabad 

algebra fogalmát egy tetszőleges algebraosztály fölött (8.3.24. Definíció), ez például a szabad csoport fogalmát 

általánosítja. Beláttuk Birkhoff tételét, miszerint egy részalgebraképzésre és direkt szorzat képzésre zárt 

osztályban mindig vannak szabad algebrák (8.3.26. Tétel). 

Az azonosságokkal (8.4.1. Definíció) definiálható algebraosztályokat varietásnak neveztük. Birkhoff tétele 

szerint egy osztály akkor és csak akkor varietás, ha zárt a részalgebra, a homomorf kép és a direkt szorzat 

képzésére (8.4.5. Tétel), azaz a  operátorokra. A  által generált varietás a  osztály. 

Megmutattuk, hogy véges sok véges algebra által generált varietásban minden végesen generált algebra véges 

(8.4.11. Feladat). 

Az Ai algebrák egy szubdirekt szorzata a direkt szorzatuknak olyan részalgebrája, amelyen a projekciók 

szürjektívek. Egy algebra szubdirekt irreducibilis, ha csak triviálisan bontható föl szubdirekt szorzatra. Ezek 

pontosan azok az algebrák, amelyek nullától különböző kongruenciái között van legkisebb (8.4.14. Lemma). 

Birkhoff tétele szerint minden algebra felbomlik szubdirekt irreducibilis algebrák szubdirekt szorzatára (8.4.17. 

Tétel). 

Egy háló disztributív, ha az egyesítés disztributív a metszetre nézve (vagy fordítva). Leírtuk a disztributív hálók 

kongruenciáit ideálok és filterek segítségével és kiderült, hogy az egyetlen szubdirekt irreducibilis disztributív 

háló a kételemű (8.5.8. Feladat). Ebből kaptuk Stone reprezentációs tételét, miszerint minden disztributív háló 

izomorf egy halmaz bizonyos részhalmazainak hálójával az unió és a metszet műveletére nézve (8.5.9. Tétel). 

Lerajzoltuk a három elemmel generált szabad disztributív hálót (8.9. ábra). Disztributív hálóra a legfontosabb 

példát az olyan algebrák kongruenciahálói adják, amelyeknek van többségi kifejezésfüggvénye (8.5.13. Tétel), 

ilyenek például a hálók is, mert az alsó és felső mediáns többségi függvény (8.5.12. Gyakorlat). 

A Boole-algebrák olyan disztributív hálók, ahol minden elemnek van komplementuma. A háló legkisebb és 

legnagyobb elemét, valamint a komplementumot külön művelettel jelöljük ki. A De Morgan azonosságok 

szerint a komplementumképzés minden Boole-algebrában duális háló-izomorfizmus. A Boole-algebrák 

fogalmát a logika motiválja, de kapcsolatban állnak a Boole-gyűrűkkel is (8.5.23. Feladat). Stone reprezentációs 

tétele szerint minden Boole-algebra izomorf egy halmaz bizonyos részhalmazainak hálójával az unió, a metszet 

és a halmazelméleti komplementumképzés műveleteire nézve (8.5.22. Tétel). Minden véges Boole-algebra egy 

véges halmaz összes részhalmazának Boole-algebrájával izomorf (8.5.26. Feladat), az n elemmel generált 

szabad Boole-algebra elemszáma 22n (8.5.27. Feladat). A végtelen Boole-algebrák viszont nagyon bonyolultak 

lehetnek. 
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A csoportok, gyűrűk, modulusok, Boole-algebrák kongruenciái fölcserélhetők, ami azzal ekvivalens, hogy van 

Malcev-kifejezésük (8.6.4. Tétel). Az ilyen algebrák kongruenciahálói kielégítik a moduláris azonosságot (8.6.7. 

Definíció). Dedekind tétele szerint egy háló akkor és csak akkor moduláris, ha nincs az N5 hálóval izomorf 

részhálója (8.6.10. Tétel), Birkhoff eredménye szerint pedig pontosan akkor disztributív, ha nincs sem N5-tel, 

sem M3-mal izomorf részhálója (8.6.16. Tétel). E tételek bizonyításához lerajzoltuk a három elemmel generált 

szabad moduláris hálót (8.12. ábra), továbbá az x,y,z elemek által generált, az x≤ y definiáló relációval megadott 

hálót (8.11. ábra). Ugyanakkor a három elemmel generált szabad háló végtelen, a négy elemmel generált szabad 

moduláris hálónak pedig a szóproblémája sem oldható meg (ez Freese–Herrmann-tétele). 

Moduláris hálókban beláttuk az 8.6.18. Intervallumizomorfizmus-tételt, ez lehetővé teszi a 8.6.20. Jordan–

Dedekind-tétel bizonyítását (amely a csoportelméleti 4.13.3. Jordan–Hölder-tételt általánosítja). Eszerint egy 

moduláris hálóban a nullelemtől egy adott elemig akármilyen úton megyünk föl, a lépések (fedések) száma 

ugyanannyi lesz. Ezért definiálhatjuk minden elem magasságát, vagy dimenzióját. A kapott függvény teljesíti a 

lineáris algebrából ismerős dimenzió-egyenlőséget (8.6.24. Állítás). Beláttuk a 8.6.26. Kuros–Ore-tételt, amely 

egy moduláris háló elemeinek metszetirreducibilisek metszeteként való előállítását vizsgálja, és a gyűrűelméleti 

Noether–Lasker-tételhez kapcsolódik. 

A 7. szakaszban a Galois-kapcsolatok elméletét vettük szemügyre. Ez keretet ad olyan korábban már vizsgált 

megfeleltetéseknek, mint ami a közbülső testek és a Galois-csoport részcsoportjai között, az algebrai halmazok 

és a polinomgyűrű bizonyos ideáljai között, a teljes mátrixgyűrű balideáljai és alterek között, vagy a klónok és 

kompatibilis relációk halmazai között áll fönn. Az elméletet a gyakorlatban is alkalmazzák a fogalomanalízis 

keretében. 

A kategóriaelméletről csak vázlatosan beszéltünk. Példákon keresztül bevezettük a kategóriák, a kovariáns 

(8.8.8. Definíció) és a kontravariáns funktorok (8.8.9. Definíció) fogalmát. Megvizsgáltuk a direkt szorzat 

kategóriaelméleti jellemzését (8.8.2. Tétel). Érzékeltettük az adjungált funktorok és az ekvivalens kategóriák 

fogalmát. 

Végül a 10. szakaszban áttekintést adtunk az univerzális algebra mélyebb eredményeiről (algebrák 

kongruenciahálóinak előírhatósága, moduláris kommutátorelmélet, kongruenciaszelídítés, 

kongruenciaazonosságok, klónelmélet, algoritmikus aspektusok). 
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9. fejezet - Hibajavító kódok 

(Helyreigazító közlemény.) Lapunk keddi számában hírt adtunk arról, hogy a svéd 

tudományos akadémia díszdoktorrá avatott egy magyar tudóst, akit – őszinte sajnálatunkra – 

„dr. Pálpéter Péter Pál” néven említettünk. [...] A jeles magyar tudós neve helyesen: doktor 

Pálpéter Péter Pál. 
— Örkény István: Makacs sajtóhiba (egyperces novella) 

A „kódolás” azt jelenti, hogy adatokat (például egy szöveget, vagy egy számsort) bizonyos szabályok szerint 

megváltoztatunk (úgy, hogy az eredeti szöveget vissza lehessen kapni alkalmas eljárással, ez a „dekódolás”). 

Kódolást több célból is alkalmazunk. Például a titkosírások a szöveget azért kódolják, hogy illetéktelenek ne 

érthessék meg (ezt szeretnénk elérni, amikor banki adatainkat kell elküldenünk az interneten). Az ilyen célú 

kódolással a kriptográfia foglalkozik. 

Megjegyzés 

Szorozzunk össze két hatalmas prímszámot! A kapott szorzatból nehéz meghatározni a két tényezőt 

(semmilyen gyors eljárást nem ismerünk, bár matematikailag még nem sikerült belátni, hogy ilyen 

gyors eljárás nem is létezhet). Ezen az észrevételen alapszik a manapság széles körben alkalmazott 

RSA titkosírási rendszer (az [1] könyv 5.8. szakaszában részletesebben is olvashatunk erről). 

Kódolást alkalmazunk akkor is, ha a cél az adatok tömörítése (például a tárolóterület jobb kihasználása, vagy az 

adatok gyorsabb továbbítása végett). Ez az úgynevezett forráskódolás. Ebben a fejezetben egy harmadik fajta 

kódolással foglalkozunk, amelynek a célja a hibajelzés és hibajavítás. A teljesség igénye nélkül felsorolunk 

néhány olyan helyzetet, amikor ilyen kódolásra van szükség. 

• Amikor az adatokat tároljuk egy olyan adathordozón (merevlemezen, kompakt lemezen), amelynek egyes 

részei meghibásodhatnak. 
• Amikor egy űrszonda rádión elküldi a képeket vagy a tudományos mérések adatait. 
• Amikor televíziós adást sugárzunk (például műholdról). 
• Amikor mobiltelefonon át akarunk kapcsolatot teremteni. 

> 

A felsorolt példákban az a közös, hogy amikor az adatokat elküldjük, akkor a „csatornában” (például a 

rádióadás során) „zaj” keletkezhet, vagyis az üzenet egy kicsit megváltozhat. Ezért kódolást alkalmazunk, 

például az üzenetet kiegészítjük „ellenőrző bitekkel”. Ekkor a kicsit megváltozott (elromlott) üzenetből az 

eredeti tartalom visszanyerhető lehet (feltéve, hogy „túl sok” hiba nem történt), de legalábbis felismerhetjük, ha 

hiba történt. A kódolással az üzenet meghosszabbodik, és így egy adott sebességű csatorna kevesebb 

információt tud csak átvinni. A kódelmélet feladata az, hogy hatékony kódolási eljárásokat találjunk, abban az 

értelemben, hogy a lehető leggyorsabban és a lehető legbiztonságosabban lehessen adatokat küldeni. Ezen kívül 

figyelembe kell venni számos egyéb tényezőt is, mint például a kódoló és dekódoló eljárások sebessége, vagy a 

csatorna tipikus hibáinak jellege. Ezért a hibajavító kódolás elmélete hatalmas, és sok tekintetben gyakorlati 

irányultságú. 

A témáról magyar nyelvű irodalom is rendelkezésre áll. Györfi László, Győri Sándor és Vajda István [89] műve 

haladó tankönyv, amelyben a kódolási eljárások hatékonyságának valószínűségszámítási elemzése ugyanúgy 

szerepel, mint a gyakorlatban fellépő feladatok megvalósításában használt konkrét eljárások bemutatása. Freud 

Róbert [2] Lineáris algebra könyvének tizedik fejezete részletes magyarázatokkal, példákkal, feladatokkal 

ellátott bevezetést ad a hibajavító kódok elméletébe. Ezért csak arra vállalkoztunk, hogy az eddigieknél 

tömörebb stílusban ízelítőt adjunk egy olyan kódolási eljárásból, amely a polinomok és a véges testek 

tulajdonságain alapszik. Alkalmazásként szó lesz a számítógépekben alkalmazott CRC-hibafelismerő eljárásról, 

és a kompakt hanglemezeken (az audio CD-ken) található információ rögzítésekor használt módszerről is. 

1. Alapfogalmak 

Ebben a fejezetben a következő jelöléseket végig használni fogjuk. Adott egy q elemű Q halmaz, az úgynevezett 

ábécé (nagyon sokszor Q={0,1}). Az üzenet, amit küldeni akarunk, a Q elemeiből készített véges sorozat 

(például 010000100100). Az üzenetet k hosszú darabokra vágjuk, vagyis a Qk elemeit akarjuk kódolni. A 
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kódolás azt jelenti, hogy tekintünk egy θ: Qk→ Qn injektív függvényt, és az u∈  Qk helyett a v=θ(u)∈  Qn 

sorozatot küldjük el. Legyen C a θ értékkészlete, ami egy C⊆ Qn halmaz. 

9.1.1. Definíció.  A qk elemű C⊆ Qn halmazokat (n,k) paraméterű kódnak nevezzük. A Qn elemeit szavaknak is 

hívjuk, a C elemei a kódszavak. Az n szám a kód hossza. 

9.1.2. Példa.  Legyen Q={0,1}, k=1, n=3 és 

 

Ekkor C={000, 111}⊆ Q3 egy 3 hosszú, (3,1) paraméterű kód. 

A 010 üzenetet tehát 000 111 000 kódolja (minden bitet megháromszorozunk). Ha a vevőkészülékbe ez 

eltorzítva 001 101 100 formában érkezik, akkor képesek vagyunk az eredeti üzenetre következtetni a következő 

dekódolási eljárással: az abc hármast 0-vá dekódoljuk, ha a, b és c között a nulla legalább kétszer szerepel, és 1-

nek egyébként (vagyis ha legalább két egyes van). 

Mikor sikeres ez a dekódolás? Ha tudjuk, hogy három egymás utáni jel közül csak legfeljebb egy hibás, akkor 

biztosan. Ha kettő hibás, például a 000 eltorzul 110-vá, akkor is észrevesszük, hogy hiba történt, mert amit 

kaptunk, az nem kódszó. A dekódolás azonban most már hibás eredményre vezet. 

9.1.3. Definíció.  Legyen t≥ 1 egész szám. Azt mondjuk, hogy a C⊆ Qn kód t-hibajelző, ha egy kódszót 

legfeljebb t helyen megváltoztatva az eredmény nem lehet kódszó. A C kód t-hibajavító, ha bárhogy is veszünk 

két u≠ w kódszót, ha u-t is és w-t is legfeljebb t helyen megváltoztatjuk (ezek a helyek mások lehetnek u, mint w 

esetében), akkor nem kaphatjuk Qn-nek ugyanazt az elemét. 

A 9.1.2. Példában szereplő kód tehát 2-hibajelző, és 1-hibajavító. Az előbbi definíciót kényelmesebben is 

megfogalmazhatjuk az alábbi két fogalom segítségével. 

9.1.4. Definíció.  Ha u=u1... un és v=v1... vn a Qn elemei, akkor e két szó Hamming-távolsága azoknak az 1≤ i≤ n 

koordinátáknak a száma, ahol u és v eltér: 

 

A C⊆ Qn kód minimális távolsága a különböző kódszavak Hamming-távolságainak minimuma: 

 

Tehát d(000,111)=3, hiszen ez a két kódszó mindhárom koordinátában eltér. Így a 9.1.2. Példában szereplő kód 

minimális távolsága 3. 

9.1.5. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy u, v, w∈  Qn esetén 

 

(ez a háromszög-egyenlőtlenség), és így dmetrikaQn-en. 

Megjegyzés 

A topológiában metrikának egy olyan nemnegatív valós értékű d(u,v) „távolságfüggvényt” neveznek, 

amelyre a háromszög-egyenlőtlenségen kívül még az is teljesül, hogy d(u,v)=d(v,u), továbbá hogy 

d(u,v) akkor és csak akkor nulla, ha u=v. Ezek a Hamming-távolságra nyilvánvalóan igazak. 

9.1.6. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a C kód pontosan akkor t-hibajelző, ha t<d(C), és pontosan akkor t-

hibajavító, ha 2t<d(C). 

A 9.1.2. Példában szereplő kódolással minden üzenet hossza megháromszorozódik. Egy általános kód esetében 

az üzenetek hossza n/k-szorosára nő. Azt szeretnénk tehát, hogy 

1. n minél kisebb legyen a k-hoz képest (ekkor használjuk hatékonyan a csatornát), 
2. a kód minél több hibát jelezzen és javítson, vagyis a minimális távolsága minél nagyobb legyen. 
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A kódszavak száma |C|=qk, ezért az (1) pontot úgy is fogalmazhatjuk, hogy C elemszáma legyen minél nagyobb 

qn-hez képest (vagyis minél több szó legyen kódszó). Az (1) és (2) ellenkező irányba húzó kívánalmak, a 

korlátokat az alábbi két becslés mutatja. 

9.1.7. Állítás.  [Hamming-korlát] Ha a C⊆ Qn kód minimális távolsága d, és 2t<d, akkor 

 

Bizonyítás. Legyen u∈  C egy kódszó, és tekintsük a Qn azon v elemeit, amelyekre d(u,v)≤ t (ezek az u körüli, t 

sugarú „gömböt” alkotják). Mivel 2t<d, ezek a gömbök páronként diszjunktak. A számuk |C|, és így |C|⋅  s≤ qn, 

ahol s jelöli egy gömb elemszámát. Az u körüli gömb egy elemét úgy kaphatjuk meg, hogy kiválasztunk i darab 

koordinátát (ahol i≤ t), és ezeken a helyeken u-t megváltoztatjuk. Ezt minden koordinátában q-1-féleképpen 

tehetjük, és így s a fenti egyenlőtlenségben a jobb oldalon álló összeg. □ 

Az előző becslés persze akkor is érvényes, ha C-ről nem tesszük föl, hogy elemszáma qk. Ha egyenlőség áll, 

vagyis ha a bizonyításban megadott gömbök le is fedik Qn-et, akkor a kódot perfektnek nevezzük. 

9.1.8. Definíció.  Egy t-hibajavító C⊆ Qn kód perfekt, ha minden u∈  Qn szóhoz van tőle legfeljebb t Hamming-

távolságra eső kódszó. 

A 9.1.2. Példában szereplő kód nyilván perfekt. A 4. szakasz végén látunk majd kevésbé triviális perfekt 

kódokat is (az úgynevezett Golay-kódokat). Nagyon kevés perfekt kód van, de ez nem okoz problémát, mert a 

hatékonyságot nem rontja lényegesen, ha a kód csak „közel optimális”, és egy ilyen kód más szempontokból 

lehet előnyösebb. 

9.1.9. Állítás.  [Singleton-korlát] Legyen a C⊆ Qn kód minimális távolsága d. Ekkor 

 

Bizonyítás. Különböző kódszavak első n-d+1 koordinátája nem lehet teljesen egyforma, mert akkor ez a két szó 

csak az utolsó d-1 helyen térhetne el. Ezért a kódszavak száma legfeljebb qn-d+1 (hiszen ennyi n-d+1 hosszú szó 

létezik). □ 

A 9.1.2. Példában szereplő kód esetében a Singleton-féle korlátban is egyenlőség áll. Ennél a kódnál akkor 

tudunk hatékonyabbat tervezni, ha sok adatot kell küldeni, mert ilyenkor k és n értékét is növelni lehet. Ez lesz a 

következő szakaszok témája. 

Gondolkodjunk!   

9.1.10. Gyakorlat.  Legyen Q={0,1}. Kódoljunk egy k hosszúságú u sorozatot úgy, hogy k+1-edik bitként az u 

végére írjuk az elemeinek mod 2 vett összegét (az úgynevezett paritásbitet). Milyen t-re lesz ez t-hibajelző, 

illetve t-hibajavító? 

9.1.11. Gyakorlat.  Legyen Q={0,1,...,9} és k=9. Kódoljuk az u1,...,u9 sorozatot úgy, hogy tizedik jegyként 

hozzáírjuk a 

 

összeg 11-gyel való osztási maradékát (ha ez 10, akkor a római tízes X számjegyet). Mutassuk meg, hogy ez 1-

hibajelző kód, amely a szomszédos számjegyek fölcserélését is jelzi. 

Megjegyzés 

Az előző gyakorlatban szereplő kód nem tesz eleget a 9.1.1. Definíciónak, hiszen egy újfajta jelet is 

használunk (az X-et). Ezt a kódolást használják a könyvek ISBN-számában, és a (magyarországi) 

személyi számban is. Láthatjuk, hogy a „csatorna” tipikus hibái befolyásolják a kód megválasztását, 

hiszen az ember gépeléskor hajlamos szomszédos számjegyeket és betűket fölcserélni. 
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2. Lineáris kódok 

A Q={0,1} halmazt úgy is felfoghatjuk, mint a kételemű testet. Ekkor a 9.1.2. Példában szereplő két kódszó 

alteret alkot a Q3 vektortérben. 

9.2.1. Definíció.  Ha Q az  test, és C⊆ Qn altere az  fölötti Qn vektortérnek, akkor a C-t lineáris kódnak 

nevezzük. 

Mostantól kezdve az egész fejezetben csak lineáris kódokkal foglalkozunk. Lineáris algebrában megszoktuk, 

hogy a Qn jelölés n magas oszlopvektorokat, és nem n hosszú sorozatokat jelent. Ezért a kódolandó sorozatokat 

(vagyis Qk elemeit), és magukat a kódszavakat is sokszor oszlopvektornak fogjuk képzelni. 

Lineáris kód esetében a kódolás eljárását mint leképezést is célszerű lineárisnak választani, a következőképpen. 

Vegyünk egy b1,...,bk bázist a C altérben (amelyről tudjuk, hogy k-dimenziós, ha C elemszáma qk). Az u1u2... uk 

sorozathoz rendeljük hozzá az u1b1+u2b2+...+ukbk vektor komponenseiből álló kódszót. Az így kapott A 

leképezés nyilván lineáris Qk-ból Qn-be, mely injektív, és képtere C. 

A most leírt kódolási eljárást mátrixszorzással is elvégezhetjük, a következőképpen. Legyen e1,...,ek a Qk 

vektortér szokásos bázisa (az ei vektor i-edik koordinátája 1, a többi 0), és tekintsük a szokásos bázist a Qn 

vektortérben is. Ekkor A(ei)=bi teljesül minden 1≤ i≤ k esetén. Ezért ha G jelöli az A lineáris leképezés mátrixát 

(a szokásos bázispárban), akkor G oszlopai pontosan a b1,...,bk vektorok lesznek. Ha u∈  Qk, akkor nyilván 

A(u)=Gu, vagyis a kódolás a G mátrixszal való szorzás segítségével történhet. 

9.2.2. Definíció.  Azt mondjuk, hogy a G∈  Qn× k a C⊆ Qn lineáris kód egyik generátormátrixa, ha C a Gu 

vektorok halmaza, midőn u befutja Qk-t. 

Megjegyzés 

A kódszavakat azért írtuk oszlopvektorokba, mert lineáris algebrában ezt szoktuk meg. Ez a konvenció 

sok mindent meghatároz, például hogy hogyan kell fölírni egy A lineáris leképezés mátrixát úgy, hogy 

[A(u)]=[A][u] teljesüljön. A kódelméletben azonban a kódvektorokat sokszor sorvektornak írják. Ezért 

az Olvasó ne csodálkozzon, ha a fenti G helyett sokszor a transzponáltját nevezik generátormátrixnak a 

szakirodalomban, és a C kód az uG alakú sorvektorok halmaza, ahol u a k hosszú sorvektorokat futja 

be. Ezt a konvenciót onnan lehet felismerni, hogy a generátormátrixnak k sora és n oszlopa van. 

Célszerű, ha az u↦ Gu kódolás során a Gu kódszó első k komponense maga u, vagyis kódoláskor az u után 

írunk további „ellenőrző” betűket. Ez nyilván pontosan akkor igaz, ha a G mátrix első k sora a k× k-as 

egységmátrix. Az ilyen kódolást szisztematikusnak nevezzük. 

Például a 9.1.2. Példában szereplő „háromszorozó” kód generátormátrixa a csupa 1-esből álló, három magas, 

egy széles mátrix. A 9.1.10. Gyakorlatban szereplő „paritásbites” kódolás szintén szisztematikus, és a G 

mátrixát úgy kapjuk, hogy a k× k-as egységmátrix alá még egy csupa 1-esekből álló sort írunk (ami a 

paritásbitet számítja ki). 

Lineáris kód esetén az u és v kódszavak Hamming-távolsága nyilván az u-v vektor nem nulla komponenseinek a 

száma. 

9.2.3. Definíció.  Ha v∈  Qn, akkor a vsúlya a nem nulla komponenseinek a száma, azaz |{i≤ n :vi≠ 0}|. 

Egy lineáris kód minimális távolsága tehát a nem nulla kódszavak súlyának minimuma. 

9.2.4. Gyakorlat.  Legyen C≤ Qn egy k-dimenziós altér. Mutassuk meg, hogy a koordináták alkalmas 

permutálásával C-ből készíthetünk egy olyan D⊆ Qn alteret, amelynek alkalmas generátormátrixában az első k 

sor a k× k-as egységmátrix, és a D kód minimális távolsága ugyanaz, mint a C kódé. 

Az előző gyakorlat szerint minden lineáris kód szisztematikusnak tekinthető. A következő fogalom a kód 

minimális távolságának kiszámításához és a dekódoláshoz is hasznos. 

9.2.5. Definíció.  Tegyük föl, hogy C⊆ Qn egy k-dimenziós lineáris kód. Az olyan P∈  Q(n-k)× n mátrixokat, melyre 

v pontosan akkor kódszó, ha Pv=0, a kód ellenőrző mátrixának nevezzük. 
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Megjegyzés 

A 9.2.2. Definíció utáni megjegyzéshez hasonlóan, ha a kódszavakat nem oszlopvektorokba, hanem 

sorvektorokba írjuk, akkor az ellenőrző mátrix is transzponálódni fog, és a kód szavai azok a vektorok 

lesznek, melyekre vP=0. Egyes könyvekben előfordul azonban, hogy ehelyett a vPT=0 egyenlőséget 

követelik meg, vagyis az ellenőrző mátrixot „visszatranszponálják”. Biztosat most is csak úgy 

tudhatunk, ha megnézzük a sorok és oszlopok számát. 

9.2.6. Gyakorlat.  Legyen C a G generátormátrixszal megadott lineáris kód. Igazoljuk, hogy létezik ellenőrző 

mátrixa, és pontosan azok a P∈  Q(n-k)× n mátrixok megfelelők, melyek rangja n-k és melyekre PG=0. Speciálisan 

ha C szisztematikus, és 

 

ellenőrző mátrix lesz (itt Em jelöli az m× m-es egységmátrixot). 

Megjegyzés 

Természetesen az előző gyakorlatban szereplő P mátrix rangja legfeljebb n-k lehet, hiszen n-k sora van. 

Ezért P akkor lesz ellenőrző mátrix, ha PG=0 mellett P-nek van n-k független oszlopa (vagy ha P sorai 

függetlenek). 

9.2.7. Állítás.  Legyen C⊆ Qn egy k-dimenziós lineáris kód, melynek minimális távolsága d, és P a kód (egyik) 

ellenőrző mátrixa. Ekkor d a legkisebb olyan egész, amelyre P-nek van d darab lineárisan összefüggő oszlopa. 

Bizonyítás. A P oszlopainak a λ1,...,λn együtthatókkal vett lineáris kombinációja akkor és csak akkor nulla, ha 

Pv=0, ahol v a λ1,...,λn komponensekből álló (oszlop)vektor, vagyis ha v kódszó. A v vektor súlya azt adja meg, 

hogy a λi elemek között hány nem nulla. Ha tehát néhány oszlop lineárisan összefügg, akkor van ennél nem 

nagyobb súlyú v≠ 0 kódszó. Megfordítva, mivel van d súlyú, nem nulla kódszó, ezért a megfelelő d oszlop 

biztosan lineárisan összefügg. □ 

Ennek az állításnak a felhasználásával könnyen gyárthatunk 1-hibajavító lineáris kódot (amely perfekt is lesz). 

9.2.8. Definíció.  Legyen m≥ 2. Tegyük azokat a 0≠ w∈  Qm vektorokat egy P mátrix oszlopaiba, melyeknek az 

első nem nulla komponense 1. A P-vel mint ellenőrző mátrixszal megadott kódot, vagyis a C={v∈  Qn : Pv=0} 

kódot Hamming-kódnak nevezzük. 

Annak igazolásához, hogy P tényleg ellenőrző mátrixa a Hamming-kódnak, be kell látni, hogy a rangja ugyanaz, 

mint a sorainak az m száma (vö. 9.2.6. Gyakorlat). Ez igaz, mert az egységmátrix oszlopvektorait is 

megtalálhatjuk P oszlopai között. Valójában csak az a fontos, hogy a P mátrix oszlopaiban Qn minden nem nulla 

w vektorához pontosan egy w-vel párhuzamos vektor legyen (lásd a következő gyakorlat megoldását). 

9.2.9. Gyakorlat.  Mutassuk meg, hogy a P mátrix oszlopainak száma 

 

Ezért a Hamming kód n-m-dimenziós. 

Mivel P bármely két oszlopa független, a 9.2.7. Állítás miatt a Hamming-kód minimális távolsága legalább 3. 

Így ez a kód 1-hibajavító (9.1.6. Gyakorlat). 

9.2.10. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy a Hamming-kód perfekt 1-hibajavító kód. 

Végül a dekódolásról ejtünk pár szót. Legyen C⊆ Qn egy k-dimenziós kód, melynek generátormátrixa G, 

ellenőrző mátrixa P, és minimális távolsága d. Láttuk, hogy a kódolás az u↦ v=Gu leképezéssel történhet. Ha a 

vevőkészülékbe ez a v szó hibátlanul érkezett, akkor mivel a G mátrixot ismerjük, az u egy lineáris 

egyenletrendszer megoldásával kapható. Ha a kód szisztematikus, akkor u egyszerűen a v első k koordinátája 

lesz. 
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Ha az átvitel során hiba keletkezett, akkor a Gu helyett egy v=Gu+h vektort kapunk. Meg kell határoznunk a Gu 

vektort (feltéve, hogy a hibák száma nem túl nagy, vagyis a h hibavektornak kevés komponense különbözik 

nullától). Nyilván Pv=PGu+Ph=Ph, ezt a v vektor szindrómájának nevezzük. Ha a h komponensei λ1,...,λn, 

akkor Ph a P oszlopainak a λi együtthatókkal vett lineáris kombinációja. Ha a λi elemek közül csak t nem nulla 

van, ahol 2t<d, akkor a Ph lineáris kombináció egyértelműen meghatározza a h hibavektort (a 9.2.7. Állítás 

miatt). Speciálisan Ph pontosan akkor nulla, ha v kódszó. 

Az, hogy Ph-ból h milyen (lehetőleg minél gyorsabb) algoritmussal kapható vissza, a kód megadásától függ. 

Például a Hamming-kód esetében ha Ph≠ 0, és feltesszük, hogy csak egy hiba történt, vagyis hogy a h vektor 

egyetlen nem nulla komponense a λi, akkor Ph=λipi, ahol pi a P mátrix i-edik oszlopa. A λi leolvasható, mint a Ph 

első nem nulla komponense. Így ismerjük a pi vektort, tehát az i számot is. Ezáltal sikerült h-t kiszámítani, 

ahonnan Gu=v-h. 

Gondolkodjunk!   

9.2.11. Gyakorlat.  Készítsünk egy olyan Hamming-kódot a háromelemű test fölött, melynek hossza 13 és 

dimenziója 10. Mutassuk meg ennek segítségével, hogy a TOTÓ-n elegendő 310=59049 hasábot (ügyesen) 

megjátszani ahhoz, hogy biztosan legyen legalább 12 találatunk. 

3. Polinomkódok 

Érdemes a lineáris kódokat polinomok segítségével megadni, mert ez segíthet a minimális távolság 

megtervezésében, továbbá a dekódolásban is. Ezért most az u=u1u2... uk-1uk szó helyett nem a megfelelő 

oszlopvektort, hanem az 

 

polinomot tekintjük, ezek is Qk-val izomorf vektorteret alkotnak Q fölött. Az alábbiak megértéséhez 

mindenképpen érdemes átismételni a véges testekről a 7. szakaszban tanultakat, a konkrét példákat is beleértve. 

9.3.1. Definíció.  Legyen g(x) egy n-k-adfokú polinom  fölött, és C az u(x)g(x) alakú polinomok 

halmaza, ahol u befutja a k-nál kisebb fokú Q[x]-beli polinomokat (ide értve a nullapolinomot is). A kapott C 

kódot polinomkódnak nevezzük, melynek generátorpolinomjag. 

Természetesen C egy k-dimenziós altér a legfeljebb n-edfokú polinomok között, hiszen az u↦ ug leképezés 

injektív és lineáris. 

9.3.2. Gyakorlat.  Írjuk föl a g(x)=a0+a1x+...+an-kxn-k polinomhoz tartozó polinomkód egyik generátormátrixát. 

A minimális távolság becslésének alapvető eszköze a következő állítás. 

9.3.3. Állítás.  Tekintsük a 9.3.1. Definícióban szereplő kódot. Tegyük föl, hogy α≠ 0 olyan eleme a Q test egy 

bővítésének, melynek rendje a szorzásra legalább n. Ha a g polinomot úgy választjuk, hogy α,α2,...,αd-1 gyöke 

legyen valamely d≤ n egészre, akkor a kód minimális távolsága legalább d. 

Bizonyítás. Azt kell belátni, hogy minden nem nulla kódszónak, vagyis minden v=ug alakú nem nulla 

polinomnak legalább d darab nem nulla együtthatója van. Tegyük föl, hogy egy ilyen polinom a v(x)=v1xn
1+... 

+vm xn
m, ahol m<d. Ennek gyöke α,α2,...,αd-1, és ezért 

 

Ez egy homogén lineáris egyenletrendszernek is felfogható a v1,..., vm ismeretlenekre, amelynek a determinánsa 
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hiszen az i-edik oszlopból αn
i-t kiemelve (minden i-re) egy Vandermonde-determináns marad (D.5.4. Tétel). 

Mivel a v polinom kódszóhoz tartozik, a foka kisebb, mint n, és így mindegyik ni kitevő is n-nél kisebb. De α 

rendje legalább n, és így az αn
i elemek páronként különbözők. Mivel α≠ 0, a fenti determináns értéke sem nulla. 

De akkor a homogén lineáris egyenletrendszernek csak triviális megoldása van, vagyis mindegyik vi nulla. Tehát 

v=0. □ 

9.3.4. Gyakorlat.  Igazoljuk, hogy az előző 9.3.3. Állítás akkor is érvényben marad, ha α,α2,...,αd-1 helyett α 

tetszőleges d-1 darab egymás utáni hatványát, vagyis az αs,αs+1,...,αs+d-2 elemeket vesszük valamilyen s egészre. 

Láttuk, hogy a kód hatékonyságát az n-k szám, vagyis a g polinom foka méri. Ezért a g polinomot úgy célszerű 

választani, hogy a foka minél kisebb legyen. Ha viszont az előző állításban szereplő α,α2,...,αd-1 gyöke g-nek, 

akkor ez g fokszámára alsó korlátot szab. 

9.3.5. Definíció.  Tegyük föl, hogy az előző 9.3.3. Állításban szereplő α magának a Q testnek (és nem a Q egy 

bővítésének) az eleme, továbbá hogy 

 

A g generálta n hosszú kódot Reed–Solomon-kódnak nevezzük. 

Mivel azt továbbra is feltesszük, hogy α rendje legalább n, a Reed–Solomon-kód minimális távolsága legalább 

d. Másfelől a g(x)⋅  1 kódszónak legfeljebb d darab nem nulla együtthatója lehet, hiszen ez egy d-1 fokú 

polinom, tehát a minimális távolság pontosan d. Tudjuk, hogy n-k éppen a g foka, vagyis d-1, és így a Singleton-

féle korlátban (9.1.9. Állítás) egyenlőség áll (vagyis a Reed–Solomon-kód közel optimális). 

Ugyanakkor ahhoz, hogy d≤ n elég nagy legyen, az α elem rendje, és így a Q test elemszáma, vagyis az ábécé 

jeleinek a száma sem lehet túl kicsi. Ha csak kevés jelet akarunk, például ha Q a kételemű test, akkor α egy 

valódi bővítésnek kell, hogy az eleme legyen. Ekkor minimális fokú generátorpolinomot a következőképpen 

választhatunk. 

9.3.6. Definíció.  Legyen α≠ 0 a Q test egy bővítésének legalább n rendű eleme, és g az α,α2,...,αd-1 elemek Q 

fölötti minimálpolinomjainak legkisebb közös többszöröse. A g generálta n hosszú kódot BCH-kódnak 

nevezzük, ahol a d≤ n szám a kód tervezett távolsága. 

A BCH-kódok tehát a Reed–Solomon-kódok általánosításai, Bose és Ray-Chaudhuri, illetve tőlük függetlenül 

Hocquenghem fedezte föl őket (innen származik a BCH elnevezés) 

Megjegyzés 

A Reed–Solomon- és a BCH-kódok pontos definíciója távolról sem egységes a szakirodalomban. Van, 

ahol a definíció a 9.3.4. Gyakorlatnak megfelelő általánosságúvá módosul. Megfordítva, sokszor 

speciális feltételeket szabnak a fenti definíciókhoz képest. Gyakori feltevés például, hogy az α elem 

rendje pontosan n (és ne csak legalább n) legyen. Ez azt jelenti, hogy olyan hosszú kódszavakat 

használunk, amilyeneket csak α (rendje) megenged. Ilyenkor a fenti definícióban szereplő kódot 

rövidített kódnak nevezik. A Reed–Solomon-kód esetében néha feltételezik, hogy n=q-1 teljesül, 

vagyis hogy α generálja a Q test multiplikatív csoportját, más néven primitív elem. Végül természetes 

feltevés, hogy d=2t+1, vagyis páratlan szám legyen (ha t-hibajavító kódot keresünk). 

Először két kirívóan egyszerű, összetartozó példát adunk, amely azonban alkalmas az alapfogalmak 

bemutatására. 

9.3.7. Példa.  Legyen α a négyelemű test multiplikatív csoportjának egy generátoreleme, n=3 (az α rendje), és 

d=3. 

Ha Reed–Solomon-kódot akarunk készíteni, akkor Q a négyelemű test lesz, vagyis négy jelünk van. A 6.7.5. 

Tétel szerint a négyelemű test elemei az x4-x polinom gyökei, amik között a nulla és α3=1 is szerepel. Ezért 
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Az együtthatók tehát Q prímtestéből valók (ami egy általános Reed–Solomon-kód esetében nem feltétlenül 

teljesül). Mivel g foka n-k=2, ezért n=3 miatt a kód k=1-dimenziós. Jelölje β az α2 elemet, akkor tehát a kód 

elemei a konstans polinomok g-szeresei, vagyis 

 

azaz {000 , 111 , ααα , βββ}. Ez a 9.1.2. Példából ismert „háromszorozó” kódolás, csak négyelemű ábécével. 

Természetesen a csatornán nem az α és β jeleket küldjük, hanem ezek bináris változatát a következő táblázat 

szerint: 

 

Ez a megfeleltetés tehát aα+b↔ ab (ahol a,b az  prímtestének elemei), vagyis az egyszerű bővítés elemeinek 

szokásos fölírása (6.1.16. Tétel). Összefoglalva: ez a Reed–Solomon-kód a küldendő üzenetet két bit hosszú 

darabokra vágja föl, és minden ilyen bitpárt megháromszorozva küld. Egy hibát javít, kettőt jelez, és egy N bites 

üzenetet 3N hosszúra növel. 

Most készítsünk ugyanezen α felhasználásával egy BCH-kódot. Legyen Q a kételemű test. Az α és  

elemek közös minimálpolinomja Q fölött x2+x+1, mint azt az imént beláttuk. Ha most is n=d=3, akkor k=1, és 

így a kapott BCH-kód a fenti, azzal a különbséggel, hogy most az ábécé csak két betűből áll, tehát pontosan a 

9.1.2. Példában szereplő kódot kapjuk. 

Megjegyzés 

A következő példa azért érdekes, mert itt a Reed–Solomon-kódban és a BCH-kódban szereplő 

generátorpolinom már más lesz, és így a két kód dimenziója sem egyenlő. 

9.3.8. Példa.  Legyen α a nyolcelemű test multiplikatív csoportjának egy generátoreleme, n=7 (az α rendje), és 

d=3. 

Ekkor a Reed–Solomon-kód esetében g(x)=(x-α)(x-α2) másodfokú polinom továbbra is, és így a kód dimenziója 

k=7-2=5. Ha a kételemű test fölötti BCH-kódot akarunk készíteni, akkor az α minimálpolinomját kell 

kiszámítani, ami harmadfokú, hiszen a 23=8 elemű test a kételemű testnek harmadfokú bővítése. Ez a polinom a 

kételemű test fölötti harmadfokú irreducibilis polinomok bármelyike lehet, akár x3+x+1, akár x3+x2+1 (ez az α 

választásától függ). Mindkét esetben tudjuk, hogy ennek a polinomnak α2 is gyöke, mert a négyzetre emelés az 

 bővítésnek relatív automorfizmusa (lásd a 6.7.8. Tétel után részletesen kidolgozott példát). Ezért g 

ebben az esetben harmadfokú lesz, és így a kód dimenziója 7-3=4. Mindkét kód továbbra is egy hibát javít, 

kettőt jelez. 

Számítsuk ki, hogyan változik az üzenetek hossza a kódolás során. A Reed–Solomon-kódnál az üzenetet most 

három bites darabokra vágjuk, mert az ábécé 23=8 elemű. Ilyen három bites darabokból összesen ötöt veszünk, 

mert a kód ötdimenziós. Ehelyett küldünk n=7 jelet, vagyis 7⋅  3=21 bitet. Vagyis ha a kódolandó üzenet N 

bitből áll, akkor a kódolt üzenet hossza 21N/15=(7/5)N bit. A BCH-kódnál négy a dimenzió, és így az N bites 

üzenetet helyett (7/4)N bitet küldünk. 

Ez a számítás azt a látszatot keltheti, hogy a BCH-kód a kevésbé hatékony, hiszen ugyanazt az üzenetet 

hosszabbra kódolja, miközben a hibajavító képessége ugyanaz. Ez azonban nem ilyen egyszerű! Képzeljük azt, 

hogy a csatorna 7 bitenként átlagosan 1-et hibázik. Megérkezik a vevőbe 21 bit, amiben 3 hiba is lehet. A Reed-

Solomon-kód esetében ez egyetlen kódszó, amely 7 betűből áll, és három betű is elromolhatott, ezért a kód 

esetleg nem is jelzi a hibát. A BCH-kód esetében viszont ez a 21 bit három egymás utáni kódszó, és ha a három 

hiba három különböző szóban van, akkor a kód mindhármat ki tudja javítani. Ha viszont a három hiba hajlamos 

egymás mellett lenni, akkor a Reed–Solomon-kódban esetleg csak egy betű romlott el, amit a kód ki tud 

javítani, miközben a BCH-kód esetleg nem is jelzi a hibát. Ez a példa jól mutatja, hogy a csatorna tipikus 

hibáinak a jellegét figyelembe kell venni a kódolás megválasztásakor. 

Megjegyzés 

A most következő példa két okból fontos. Egyrészt látni fogjuk, hogy az α elem rendje hogyan függ 

össze a minimálpolinomjának a választásával. Másrészt meg tudjuk vizsgálni a segítségével a 

dekódolás kérdését is. 
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9.3.9. Példa.  Legyen α a tizenhat elemű L test multiplikatív csoportjának egy generátoreleme, n=15 (az α 

rendje), és d=5. 

Adjuk meg L-et  alakban, ahol m(x)=x4+x3+1 (ez irreducibilis a 3.3.21. Gyakorlat miatt), és legyen 

α=x+(m) (be fogjuk látni, hogy ez tényleg generátorelem). Először az L testtel ismerkedünk meg, ezért az 

elemeit kétféle alakban is fölírjuk. Az egyik az  fölötti a3α3+a2α2+a1α+a0, amit a kódelmélet szellemében az 

a3a2a1a0∈ {0,1}4 sorozattal rövidítünk. A másik alak az α hatványaként való fölírás (a nulla ekkor kimarad). Az 

αi-hez tartozó sorozatot úgy kapjuk, hogy az xi-t maradékosan elosztjuk x4+x3+1-gyel. Azt tapasztaljuk, hogy α-

nak tényleg 15 különböző hatványa van, a következő „logaritmustábla” szerint. 

 

Az m(x) polinom gyökei α, α2, α4, α8, hiszen a négyzetre emelés relatív automorfizmus. Ezért m gyökei mind 

generátorelemek (a szorzásra), hiszen ezek a kitevők a 15-höz relatív prímek. Tehát m egy primitív polinom 

(6.7.11. Definíció). Mivel θ(15)=8, e test multiplikatív csoportjának még négy generátoreleme van, ezek szintén 

az α-nak a 15-höz relatív prím kitevőjű hatványai, vagyis α7, α14, (α14)2=α13 és (α13)2=α11. Mivel ezek pont az α, α2, 

α4, α8 reciprokai, a közös minimálpolinomjuk (a reciprok polinomokról tanultak alapján) x4+x+1, ami tehát a 

másik primitív negyedfokú polinom. Az alaptest elemei 0 és α15=1, ezek minimálpolinomja elsőfokú. A 

másodfokú elemek egy négyelemű testben vannak, és így multiplikatív rendjük csak három lehet. Ezek tehát α5 

és α10, közös minimálpolinomjuk x2+x+1 (ami szintén primitív). A kimaradó négy elem, vagyis α3, α6, α12 és 

(α12)2=α9 tehát csakis a fennmaradó harmadik negyedfokú irreducibilis polinomnak, vagyis az 

m3(x)=x4+x3+x2+x+1-nek lehetnek a gyökei (3.3.21. Gyakorlat). Ezek pont a multiplikatív csoport ötödrendű 

elemei, és így ez a polinom nem primitív. 

A BCH-kódhoz tartozó g generátorpolinom az α, α2, α3, α4 minimálpolinomjainak legkisebb közös többszöröse, 

vagyis az előzőek szerint 

 

Ez nyolcadfokú, és így a kód dimenziója k=15-8=7. Tehát egy N bites üzenetet (15/7)N bitessé kódolunk, 

azonban ez a kódolás már 2-hibajavító, hiszen d=5. 

Most vizsgáljuk meg a dekódolás kérdését. A vevőbe érkezett v1v2... v15 szóhoz tartozó v polinom akkor és csak 

akkor van benne a kódban, ha osztható g-vel. Ezt nemcsak polinomosztással ellenőrizhetjük, hanem az α és α3 

behelyettesítésével is (hiszen g többszörösei pontosan azok a polinomok, amelyeknek α és α3 gyöke). Ezt 

fölírhatjuk egy mátrixos egyenlet formájában is: 

 

A bal oldali mátrix ennek a kódnak „majdnem” egy ellenőrző mátrixa, csak az a baj, hogy az elemei nem a Q 

alaptestben, hanem az L bővítésben vannak. Ezen úgy segíthetünk, hogy a v1α14+v2α13+...+v15=0 egyenletbe 

beírjuk mindegyik αi-nek az a3α3+a2α2+a1α+a0 alakú kifejezését a fenti logaritmustábla alapján. Így egy helyett 

négy egyenletet kapunk: rendre az α3,α2,α,1 együtthatóját kell nullává tenni. Ezt mátrixosan úgy írhatjuk le, hogy 

a fenti 2× 15-ös mátrixban mindegyik αi elem helyére beírjuk a neki megfelelő Q4-beli elemet, oszlopvektor 

formájában. A kapott mátrix a következő lesz: 
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Ez már ellenőrző mátrix, hiszen n-k=8 sora van. Általában is szokás a BCH-kódot úgy definiálni, hogy a 

 

mátrixot adjuk meg (ahol mindegyik αi helyére a megfelelő, alaptest fölötti oszlopvektort írjuk), és azokat a v 

vektorokat tekintjük, amelyekre Pv=0. Ebben az általános esetben is azok lesznek a kódpolinomok, amelyeknek 

α,...,αd-1 gyöke, vagyis tényleg a 9.3.6. Definícióban szereplő g polinom többszörösei. A P akkor lesz az 

ellenőrző mátrix, ha sorainak száma megegyezik n-k-val (általában ennél több sora van). 

Lássuk most, hogy az előbbi példában hogyan lehet két hibát is kijavítani. Tegyük föl, hogy a vevőbe a 

v=000000010001111 szó érkezett, vagyis a v(x)=x7+x3+x2+x+1 polinom. Ekkor a fenti logaritmustábla alapján 

számolva 

 

és hasonlóan v(α3)=α21+α9+α6+α3+1= α3+α2 (mert α21=α6 és α9=α2+1 a táblázat szerint). Mivel nem mindkét 

kapott eredmény nulla, hiba történt. Tegyük föl, hogy a hibák száma legfeljebb kettő (hiszen 2-hibajavító kódról 

van szó). Ez azt jelenti, hogy az eredetileg küldött polinom v(x)+xi, vagy v(x)+xi+xj volt, és ennek α és α3 is 

gyöke. Legyen r=αi, és s=αj (illetve ha csak egy hiba volt, akkor s=0). A fenti számítás alapján (felhasználva, 

hogy 2 karakterisztikában 1=-1), 

 

Ez egyenletrendszer az r,s∈  L elemekre. Az  azonosságból 

rs=α14+α6+1=α, és így r és s az x2+α3 x+α=0 másodfokú egyenlet gyökei (a gyökök és együtthatók 

összefüggése miatt). 

Megjegyzés 

Kettő karakterisztikájú gyűrűben nem működik a másodfokú egyenlet megoldóképlete (lásd 5.8.12. 

Gyakorlat). A fenti testben mégis meg tudjuk oldani a másodfokú egyenleteket, ha az ismeretlent 

x=a3α3+a2α2+a1α+a0 alakban keressük. Ugyanis ezt a kifejezést is tagonként lehet négyzetre emelni, és 

ai
2=ai, mert ai∈ {0,1}. Így pedig a behelyettesítés után lineáris egyenletrendszert kapunk az ai 

ismeretlenekre. 

A most kapott x2+α3 x+α=0 másodfokú egyenletről ránézésre is látszik, hogy x=α2 gyöke, mert 

α4+α5+α=α(α4+α3+1)=α m(α)=0. Innen a másik gyök (r+s)-α2=α3+α2, ami a táblázatból visszakeresve α14. A 

hiba tehát a jobbról számított 2+1=3 és 14+1=15 sorszámú koordinátában történt, vagyis az eredetileg küldött 

szó az 100000010001011 volt. A g(x) polinommal osztva ebből dekódolás után 1000101 lesz. 

Megjegyzés 

Ez az algoritmus persze nem optimális (és mellesleg ilyen kis méretű kódok esetében a visszakeresés 

még táblázatosan is lehetséges). Híres algoritmusok (például Berlekamp–Massey, Chien, Forney 

algoritmusai) teszik lehetővé a dekódolás hatékony elvégzését. 
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Az ebben a szakaszban szereplő v↦ vg kódolás általában nem szisztematikus. A következő szakaszban kiderül, 

kicsit általánosabb köntösben, hogy ezen a problémán hogyan lehet úrrá lenni. 

Gondolkodjunk!   

9.3.10. Gyakorlat.  Tekintsük a 9.3.6. definícióban megadott BCH-kódot, ahol Q a kételemű test. Tegyük föl, 

hogy az α elem rendje pontosan n=2r-1, és d=2t+1. Mutassuk meg, hogy a kód dimenziója legalább n-rt. 

Igazoljuk azt is, hogy t=1 esetén Hamming-kódot kapunk. 

4. Ciklikus kódok 

A BCH-kódoknak van egy hasznos tulajdonsága, amely egy általánosítást is lehetővé tesz, így kapjuk a ciklikus 

kódokat. Fölírjuk ezek generátor- és ellenőrző mátrixát, és megemlítjük, hogyan lehet a kódolást 

szisztematikussá tenni. Ezt az eljárást CRC-kód néven számtalan helyen alkalmazzák a számítástechnikában. 

Végül az úgynevezett kvadratikus maradék kódokról ejtünk szót, amelyek elvezetnek a Golay-féle perfekt 

kódokhoz. 

9.4.1. Definíció.  A C kódot ciklikusnak nevezzük, ha minden v1v2v3... vn kódszó esetén v2v3... vnv1 is kódszó 

(vagyis kódszó minden ciklikus permutáltja is kódszó). 

9.4.2. Állítás.  Tekintsük a 9.3.6. definícióban megadott BCH-kódot, és tegyük föl, hogy az α elem rendje 

pontosan n. Ekkor ez a kód ciklikus. 

Bizonyítás. Mivel αn=1, ezért (αi)n-1=0 minden i-re. Ezért az αi minimálpolinomja osztója xn-1-nek. Így ezeknek 

a legkisebb közös többszöröse, azaz a g generátorpolinom is osztója xn-1-nek. 

Ha v1v2... vn kódszó, akkor g osztója v1xn-1+v2xn-2+...+vn-nek. A v2v3... vnv1 szóhoz tartozó polinom a 

 

Ez tehát szintén osztható g-vel, és így a kódhoz tartozik. □ 

9.4.3. Feladat.  Mutassuk meg, hogy ha C egy n hosszú ciklikus lineáris kód, akkor polinomkód is egyúttal, 

vagyis van olyan g(x)∣ xn-1 polinom, hogy C elemei pontosan a g-vel osztható polinomok. 

A polinomkódok generátormátrixát már fölírtuk a 9.3.2. Gyakorlatban. Ez a kódolást megadó 

 leképezés mátrixa volt a „szokásos” bázispárban, ahol az m-nél kisebb fokú polinomok 

vektorterének „szokásos” bázisán az xm-1,xm-2,...,x,1 bázist értjük. Ennek a bázisnak az az előnye, hogy az u1u2... um 

sorozathoz tartozó u(x)=u1xm-1+u2xm-2+... +um polinom koordinátavektora ebben a bázisban éppen az az 

oszlopvektor, amelyben a koordináták felülről lefelé haladva u1,u2,..., um. Írjuk föl most a megfelelő ellenőrző 

mátrixot is, ciklikus polinomkód esetén. 

Mivel a kód ciklikus, a 9.4.3. Feladat miatt xn-1=g(x)p(x) alkalmas p polinomra. Tekintsük azt a B lineáris 

leképezést, amely egy n-nél kisebb fokú v(x) polinomhoz a vp polinom xn-1-gyel való osztási maradékát rendeli. 

Ha v a kódban van, akkor v=ug alkalmas u-ra, és ekkor vp=ugp osztható xn-1-gyel, tehát B(v)=0. Megfordítva, 

tegyük föl, hogy B(v)=0. Ekkor g(x)p(x)= xn-1∣ v(x)p(x), ahonnan g∣ v, tehát v a kódban van. Ez azt jelenti, 

hogy B magja pontosan a kódbeli polinomokból áll. 

Írjuk föl most B mátrixát a szokásos bázispárban. A [B(v)]=[B][v] egyenlőség miatt [B][v] akkor és csak akkor 

nulla, ha v a kódban van. Ez fontos tulajdonsága a kód ellenőrző mátrixának is (lásd 9.2.5. Definíció), és így a p 

polinomot szokás e ciklikus kód ellenőrző polinomjának hívni. Ennek foka k, hiszen g foka n-k, és g(x)p(x)=xn-

1. 

A [B] mátrix mégsem ellenőrző mátrixa a kódnak, hiszen B egy n-dimenziós vektortérből egy n-dimenziós 

vektortérbe képez, az ellenőrző mátrixnak pedig egy (n-k)× n-es mátrixnak kell lennie. Megmutatjuk, hogy elég 

a B mátrixának csak az utolsó n-k sorát megtartani. Ez a következőképpen néz ki: 
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ahol p(x)=b0+b1x+...+bkxk. Tehát a P mátrix soraiba a p polinom együtthatóit írjuk a legalacsonyabb fokú tagnál 

kezdve, minden sorban eggyel jobbra (n-k sor van, és n oszlop; az utolsó sorban szereplő együtthatókat úgy kell 

érteni, hogy bi=0 ha i<0). 

Miért lesz a P ellenőrző mátrix? Azt tudjuk, hogy B mátrixa minden kódszót nullába szoroz, és így a sorok 

elhagyásával kapott P mátrix is. Több szót azonban P nem szorozhat nullába, mert az utolsó n-k oszlopa a 

mátrix alakjából láthatóan független (bk≠ 0, hiszen p foka k), és így P rangja n-k, vagyis magtere k-dimenziós. 

A 9.3.2. Gyakorlatban kapott generátormátrix nem szisztematikus. Ezen (ciklikus polinomkód esetén) a 

következő kódolási eljárással lehet segíteni. 

9.4.4. Definíció.  Legyen g(x)∣ xn-1, ahol g foka n-k, és kódoljunk a következőképpen. Ha u(x)∈  Q[x] a 

kódolandó polinom, akkor szorozzuk meg xn-k-nal (vagyis írjunk a kódszó végére n-k darab nullát). A kapott 

polinomot osszuk el maradékosan g(x)-szel, a maradékot jelölje w(x). Az ennek megfelelő n-k hosszú szó 

ellentettje lesz az ellenőrző rész, ezt küldjük az u kódszó után. Képletben: u(x) kódolt alakja v(x)=u(x)xn-k- w(x). 

9.4.5. Állítás.  A 9.4.4. Definícióban szereplő megfeleltetés lineáris, injektív, és tetszőleges u-hoz egy g-vel 

osztható polinomot rendel, vagyis ez valóban a g generátorú polinomkódhoz tartozó (egyik szisztematikus) 

kódolási eljárás. 

Bizonyítás. A megfeleltetés lineáris, hiszen a maradék képzése az. Az injektivitás is világos, hiszen az első k 

helyen az eredeti kódszót küldjük el. Mivel w(x) az u(x)xn-k maradéka g(x)-szel osztva, tudjuk, hogy g(x)∣  u(x)xn-

k-w(x). De pontosan az ennek a polinomnak megfelelő szót rendeltük u-hoz hozzá, és így az általunk megadott 

megfeleltetés tényleg a kódba képez. □ 

Alkalmazásként szót ejtünk az úgynevezett CRC-kódról (az elnevezés az angol Cyclic Redundancy Check 

kifejezésből származik). Ennek a hibajelző kódnak többféle változata is van, és a segítségével ellenőrzik, hogy a 

számítógép merevlemezén tárolva, vagy hálózatokon való áthaladáskor sérültek-e az adatok. A CRC-kódolás 

pontosan a 9.4.4. Definícióban leírt eljárás, a g polinomot azonban speciálisan választják. 

Legyen m≥ 2 és g(x) egy m-edfokú primitív polinom  fölött, amelynek egy α gyöke tehát az  test 

multiplikatív csoportjának generátoreleme. Válasszuk n-et 2m-1-nek, ami az α elem rendje. Persze α2 is gyöke g-

nek (hiszen a négyzetre emelés automorfizmus), és így g egy 1-hibajavító BCH-kódot határoz meg (ami a 

9.3.10. Gyakorlat szerint igazából egy Hamming-kód). A kód hossza n=2m-1, az ellenőrző bitek száma pedig m 

(hiszen g foka m). 

A CRC-kódolásnál néha a g helyett az f(x)=g(x)(x-1) polinomhoz tartozó (ciklikus) kódot használják. Ennek is 

gyöke α és α2, tehát a kapott kód is 1-hibajavító. Valójában azonban a minimális távolsága már legalább 4 (a 

9.3.4. Gyakorlat miatt), hiszen α0,α1,α2 gyökei f-nek (és ez három egymást követő kitevő). Fontos szempont, 

hogy a polinomműveleteket gyorsan lehessen végezni a mai számítógépeken, amelyek 8, 16, vagy 32 bites 

szavakat tudnak jól kezelni. A paramétereket ennek megfelelően választják. Ha például g foka m=15, akkor az 

f(x)=g(x)(x-1) polinomhoz tartozó ellenőrző szó 16 bites lesz, és a g polinom 16 együtthatója is elfér egy gépi 

szóban. 

Megjegyzés 

A CRC–CCITT-szabvány az f(x)=x16+x12+x5+1 polinomot használja, és m=15. A kódszavak hossza 

tehát 215-1=32767 bit. Ez azt jelenti, hogy 32751 bit (vagyis durván négy kilobájt) adat mellé teszünk 

egy két bájtos ellenőrző jegyet (egy bájt 8 bittel egyenlő). Ez a CRC-kód megtalálható minden mai 

merevlemez kontrollerében. Nem hibajavításra, hanem csak hibajelzésre használják. A hálózati 

adatcsomagokban (az ethernet paketekben), az üvegszálas optikai kábelekben (FDDI) és a pkzip 

programban 32 bites CRC található, az itt használt g(x) az 100000100110000010001110110110111 

szóhoz tartozó 



 Hibajavító kódok  

 408  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

(32 fokú, primitív) polinom. 

Ezeknek a polinomoknak a megválasztása nagy gondosságot igényel, hogy érzékenyek legyenek a 

gyakorlatban ténylegesen előforduló, tipikus hibákra. Az Olvasó a CRC-kódolásról többet is megtudhat 

Ross Williams internetes bevezető cikkéből, 

http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/F_crc_v3.html 

amelyben irodalomjegyzék is található. 

Végezetül egészen röviden megemlítjük a ciklikus polinomkódok egy másik fajtáját is. Ehhez arra kérjük az 

Olvasót, hogy ismételje át a kvadratikus maradék fogalmát (D.4.7. Definíció), és az erre vonatkozó elemi 

észrevételeket, vagyis az D.4.8. Tételt és az azt követő megjegyzéseket. 

A BCH-kódok 9.3.6. Definíciójához hasonlóan indulunk el, vagyis választunk egy n>2 egészet, egy  testet 

(ahol p≠ n prímszám), és egy n rendű α elemet az  egy L bővítésében. Most azonban feltesszük, hogy az n 

kódhossz maga is prímszám, méghozzá olyan, amelyre nézve p kvadratikus maradék. A g polinom gyökeinek 

most nem az α első d-1 hatványát vesszük, mint a BCH-kódnál, hanem az α azon hatványait, amelyeknél a 

kitevő kvadratikus maradék modulo n. Ezeket a feltevéseket a következő állítás részben megmagyarázza. 

9.4.6. Állítás.  A g polinom együtthatói az  alaptestben vannak. 

Bizonyítás. Mivel a p-edik hatványra emelés generálja az  bővítés Galois-csoportját (a 6.7.8. Tétel 

miatt), ezért elegendő megmutatni, hogy permutálja g gyökeit, vagyis hogy ha r kvadratikus maradék mod n, 

akkor rp is az. Ez abból következik, hogy p kvadratikus maradék mod n. □ 

Így értelmes a következő definíció. 

9.4.7. Definíció.  A g által generált, n hosszú,  fölötti polinomkódot kvadratikus maradék kódnak 

nevezzük. 

Ezek a BCH-kódoknál korábban keletkeztek Golay munkássága nyomán, és a Hamming-kódokon kívül az első 

nemtriviális példákat szolgáltatták perfekt kódokra (vagyis amelyeknél a 9.1.7. Hamming-korlátban egyenlőség 

áll). Például ha p=2 és n=23, akkor p rendje 11 lesz modulo 23, és így a 2 kvadratikus maradék. Ezek szerint 

23∣ 211-1, ami azt jelenti, hogy a  testben már találhatunk egy 23 rendű α elemet. A g polinom foka a 

kvadratikus maradékok száma mod 23, ami szintén 11, és így a kapott polinomkód dimenziója k=23-11=12. 

Meg lehet mutatni, hogy a minimális távolság 7, és így tényleg perfekt 3-hibajavító kódot kapunk, hiszen 

 

Ezt a kódot bináris Golay-kódnak nevezzük. Hasonlóan kaphatunk egy perfekt 2-hibajavító Golay-kódot a 

háromelemű test fölött is, melynek hossza 11, dimenziója 6, ez a ternáris Golay-kód. A bináris Golay-kódot a 

műholdas tévéadásban (műsorszórásban) alkalmazzák, a 3-hibajavító képessége miatt a legfontosabb adatokat 

védik vele. 

5. A CD matematikája 

Könyvünk utolsó szakaszához érkezvén egy kis zenét hallgatunk: vázlatosan ismertetjük, hogy milyen 

kódolással védik a kompakt lemezek tartalmát például karcolások vagy ujjnyomok ellen. A hanglemezek 

technikai specifikációját a Sony és a Philips cégek dolgozták ki, és az 1980-ban kiadott „piros könyv” (Red 

Book) tartalmazza. Ebben minden technikai adat benne van, a korong átmérőjétől és a lézer-olvasó 

hullámhosszától kezdve a pontos adattérképig, aminek része a felhasznált hibajavító kódolás. A specifikáció 

lényegi részét az ECMA nemzetközi szervezet tette publikussá, az ECMA-130.pdf dokumentum letölthető a 

http://www.ecma-international.org/publications/ 

http://www.repairfaq.org/filipg/LINK/F_crc_v3.html
http://www.ecma-international.org/publications/


 Hibajavító kódok  

 409  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

internetes címről. Először pár szóval emlékeztetjük az Olvasót arra, hogy hogyan lesz a zenéből digitális forma, 

vagyis egy {0,1}-sorozat. 

Megjegyzés 

A zenét felvevő mikrofon a levegő hangrezgéseit áramingadozásokká alakítja, amely az idő 

függvényének tekinthető. Ezt a függvényt föl lehet bontani „tisztán szinuszos” függvények összegére, 

egy úgynevezett Fourier-sorba. Minden összeadandónak jól meghatározott frekvenciája van. Ez ugyan 

egy végtelen sor, fülünk azonban nem hallja meg a húszezer Hz fölötti hangokat, és ezért az összegnek 

ezek a tagjai elhagyhatók. (A legmagasabb hangú hangszerek hangmagassága csak 4500 Hz körül van, 

de a hang karakterének a felismerésében, például hogy hegedű vagy orgona szól-e, az úgynevezett 

felhangok, vagyis a Fourier-sor magasabb frekvenciájú tagjai is szerepet játszanak, és így ezeket is 

reprodukálni kell.) 

Ezt a függvényt egy A/D (analóg-digitális) konverter segítségével digitalizálják úgy, hogy nagyon sok 

helyen feljegyzik az értékét. Ez a (közelítő) érték egy 16 bites kettes számrendszerbeli szám, és mivel 

sztereó felvételről van szó, ezt a bal és a jobb csatorna esetében is meg kell tenni. A mintavétel 

sűrűségét (vagyis, hogy másodpercenként hány mintát kell venni) a Nyquist–Shannon-tétel 

szabályozza, mely szerint a mintavételezés frekvenciájának meg kell haladnia a sávszélesség 

kétszeresét. Esetünkben ez 2⋅  20000 Hz, és így megállapodtak abban, hogy az audio CD-ken a 

mintavételezés frekvenciája 44,1 kHz (a DVD hangja esetében pedig 48 kHz). Ez durván 176 kilobájt 

átvitelét igényli másodpercenként (ennél a merevlemezek és az ethernet hálózatok átviteli sebessége is 

sokkal nagyobb). A kódolási eljárás során az információ durván a háromszorosára nő. Ahhoz, hogy a 

kompakt hanglemezt meghallgathassuk, a dekódolási eljárásnak legalább ennek megfelelő 

sebességűnek kell lennie. 

A kódolás konkrét részletei elolvashatók a fent idézett dokumentumban. Mi csak a legfontosabb elveket és 

ötleteket mutatjuk be, viszont megadjuk a felhasznált Reed–Solomon-kódok pontos paramétereit. A dekódolás 

nincs standardizálva, és így a jobb minőségű lejátszó pontosabb lehet: a hibáknál kisebb sercenést hallunk, és 

esetleg a nagyon karcos CD-t is le lehet vele játszani. A sercenést az okozza, hogy ha a hibajavítás nem sikerül, 

akkor a zene hibás részét a környező minták alapján interpolálják. Megjegyezzük azonban, hogy a Reed–

Solomon-kódok nyújtotta összes hibajavítási lehetőséget még a modern dekóderek sem használják ki, a fent 

említett sebességi korlátok miatt. 

A CD felületén egy karcolás sok „szomszédos” bitet tehet tönkre (ezt úgy mondjuk, hogy csomós hiba, angolul 

burst error). Ezért az eddig tanult hibajavító kódoláson kívül még arról is gondoskodni kell, hogy a biteket 

„alaposan összekeverjük” (ez a kódátfűzés, angolul interleaving). Ekkor ugyanis az üzenetben „lokálisan” 

mindig kevés hiba lesz, mert a karcolás által tönkretett, fizikailag közeli bitek a logikai sorrendben távol esnek 

egymástól. Mindezt egy egyszerű példával világítjuk meg. 

Tegyük föl, hogy egy 10000 bit hosszú {0,1}-sorozatot kell átvinnünk. Írjuk ezt sorfolytonosan be egy 100× 

100-as mátrixba, és ugyanezeket az adatokat küldjük oszlopfolytonosan. Ha ebben az új adatfolyamban 20 

egymás utáni bit hibás lesz (ami egy hibajavító kód szempontjából kellemetlen lenne), akkor az eredeti 

folyamban a hibák között mindig 99 helyesen küldött bit van, és így a hibákat a kód könnyen ki tudja javítani. 

Problémát okozhat az is, ha egy-egy jel a küldés során kimarad. Ha ugyanis a sorozat csak egy bittel is 

elcsúszik, akkor átlagban a bitek fele hibássá válhat. Ezen úgy segíthetünk, hogy a sorozatba könnyen 

felismerhető szinkronjeleket iktatunk. Természetesen jelezni kell azt is, hogy a CD hányadik track-jénél tartunk, 

és azon belül mennyi idő telt már el. 

A CD-írás és olvasás technikája fizikai szemmel nézve persze analóg (egy 1-nek vagy 0-nak szánt jel bizonyos 

közelítő jelszinteket jelent). Ha nagyon sűrűn váltakoznak a 0 és 1 jelek, akkor ez nagyobb hibázási lehetőséget 

eredményez (mert az eszköznek nagyobb frekvenciájú jelet kell megbízhatóan átvinnie). Ezért a CD 

kódolásának egyik utolsó lépése az, hogy a 8 hosszú szavakat egy táblázat segítségével olyan 14 hosszú 

szavakká alakítják, amelyekben viszonylag kevés a 0↔ 1 átmenet (ez a kódszavak távolságát is megnöveli). 

A kompakt lemezek kódolásában kétféle Reed–Solomon-kódot használnak, mindkétszer a kódátfűzés 

módszerével ötvözve. Legyen , ahol m(x) az x8+x4+x3+x2+1 primitív polinom, az α=x+(m) 

elem generálja L multiplikatív csoportját. A Reed–Solomon-kódban a Q ábécé az L test, vagyis a kód minden 

„betűje” egy bájt. A kód 2-hibajavító, azaz d értékét 5-nek vesszük. Így n-k értéke 4 lesz. Az n maximális 
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lehetséges értéke 28-1=255 lehetne, ennél azonban jóval redundánsabb a kódolás: az egyik esetben n=28 (vagyis 

minden 24 bájthoz négy „ellenőrző bájtot” adunk), a másik kódolásnál pedig n=32. 

Megjegyzés 

Végezetül néhány olyan internetes helyet adunk meg, ahol a fentiekről további információ olvasható, 

vagy hivatkozások (linkek) találhatók. Az irodalomjegyzékben is több kódelméleti mű szerepel. 

• http://math.berkeley.edu/~berlek/alg.html 

• http://web.usna.navy.mil/~wdj/reed-sol.htm 

• http://www.videohelp.com/ 

6. Összefoglaló 

A hibajavító kódolás során a zajos csatornán elküldendő adatokat egy hosszabb, redundáns sorozattal 

helyettesítjük, hogy a vevőkészülékben esetleg hibásan megérkező adatokból az eredeti üzenetet rekonstruálni 

lehessen. A cél az, hogy minél több hibát észre lehessen venni, vagy akár ki is lehessen javítani, de a kódolás 

során az üzenet mégis minél kevésbé hosszabbodjon meg, más szóval, hogy a kód minél hatékonyabb legyen. 

Egy (n,k) paraméterű kód egy Q ábécéből készített tetszőleges k hosszú szavakat helyettesít n hosszú, 

úgynevezett kódszavakkal. A kód t-hibajelző, ha bármely kódszót legfeljebb t helyen megváltoztatva nem 

kaphatunk kódszót, és t-hibajavító, ha két különböző kódszót legfeljebb t helyen megváltoztatva nem lehet 

ugyanaz a szó az eredmény (9.1.3. Definíció). Ezeket a fogalmakat jellemeztük a kód minimális Hamming-

távolságának segítségével (9.1.6. Gyakorlat). A kód lehetséges hatékonyságára ad becslést a 9.1.7. Hamming-

korlát, illetve a 9.1.9. Singleton-korlát. Egy kód perfekt, ha annyira hatékony, hogy a Hamming-korlátban 

egyenlőség áll. 

A kódokat sokszor algebrai módszerekkel konstruálják. Ha Q a q elemű véges test, és a kódszavak a Qn 

vektortér egy alterét alkotják, akkor lineáris kódról beszélünk. A kódolás ilyenkor a generátormátrixszal való 

szorzás (9.2.2. Definíció). A generátormátrixot úgy szokás választani, hogy a kódolás szisztematikus legyen, 

vagyis az kódolandó k betűs szót n-k darab ellenőrző betűvel egészítjük ki, és így küldjük el. Azt, hogy egy szó 

kódszó-e, az ellenőrző mátrixszal való szorzással ellenőrizhetjük (9.2.5. Definíció). Erről leolvasható a kód 

hibajavító képessége is (9.2.7. Állítás). Ez elvezetett a Hamming-kód megadásához (9.2.8. Definíció), amely 

egy perfekt, 1-hibajavító kód. Az ellenőrző mátrix segít a hibásan érkezett szavak dekódolásában is. 

Minden szóból készítsünk egy polinomot úgy, hogy a betűk sorra a polinom együtthatói legyenek. A 

polinomkódok olyan lineáris kódok, ahol a kódolás egy generátorpolinommal való szorzással történik (9.3.1. 

Definíció). Ekkor a kód hibajavító képessége jól szabályozható a generátorpolinom gyökeinek megválasztásával 

(9.3.3. Állítás). Az így konstruált polinomok adják a Reed–Solomon-kódokat (9.3.5. Definíció), és ezek 

általánosítását, a BCH-kódokat (9.3.6. Definíció). Konkrét példák kapcsán szó esett a dekódolás kérdéséről is. 

Egy kód ciklikus, ha a kódszavak ciklikus permutáltjai is kódszavak. A BCH-kódok tipikusan ilyenek (9.4.2. 

Állítás). Fölírtuk ezek generátor-, illetve ellenőrző mátrixát, és megmutattuk, hogyan lehet a kódolást 

szisztematikussá tenni (9.4.5. Állítás). Alkalmazásként szó esett a számítástechnikában gyakran használt CRC-

kódokról, valamint a kvadratikus maradék kódokról (9.4.7. Definíció), amelynek speciális esetei a perfekt 

Golay-kódok. Végül vázlatosan leírtuk a kompakt hanglemezeken található kódolási eljárást. 

http://math.berkeley.edu/~berlek/alg.html
http://web.usna.navy.mil/~wdj/reed-sol.htm
http://www.videohelp.com/
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10. fejezet - Utószó: Mi az algebra? 

Ha végigpillantunk a tudomány történetén, beláthatjuk: nagyon valószínűvé teszi, hogy a jövő 

képét az határozza meg, amit ma nem tudunk, és ami nem látható előre. 
— Stanisław Lem: Az Úr hangja (Murányi Beatrix fordítása) 

A címben föltett kérdésre nagyon sokféle válasz lehetséges. Aki végigolvassa ezt a könyvet (és remélhetőleg 

más matematika-könyveket is), annak kialakul a képe az algebráról. Mégis megkísérelünk egyfajta – 

szükségszerűen szubjektív – összefoglalót adni. Ez egyaránt szól azoknak, akik most nyitják ki először a 

könyvet, és azoknak, aki már végigrágták magukat rajta. Az alábbiakat érdemes többször is elolvasni, hiszen a 

fölsorolt elvek konkrét tudás birtokában újabb és újabb értelmet nyernek, egyre érthetőbbekké válnak. 

Középiskolai tapasztalatunk az, hogy az algebrában számolni szoktunk. Ha például egy geometriapéldát akarunk 

megoldani, és sikerül fölírni egy egyenletet, akkor ennek megoldása már az algebra témakörébe tartozik. Az 

algebrista dolga az, hogy az embereknek megkönnyítse a számolások elvégzését. 

A számolás fogalma egészen általános. A mindennapi életben mondhatjuk ezt olyankor is, ha el akarjuk dönteni, 

melyik úton haladva jutunk el leggyorsabban a Magas-Tátrába, vagy hogy beáldozzuk-e a vezérünket egy 

sakkpartiban a mattadás érdekében. Az algebrában számoláson elsősorban azt értjük, hogy műveleteket végzünk. 

Ezek lehetnek a klasszikus műveletek: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, de más is, például két egész szám 

legnagyobb közös osztójának a meghatározása. 

Műveleteket nem csak számokkal végzünk. Középiskolában megtanultunk egyenleteket rendezni, és ilyenkor 

ismeretlent tartalmazó (formális) kifejezésekkel számolunk. Beszélünk függvények összegéről is, például a  sin 

x+ cos x függvényről. Szükséges lehet annak kiszámítása, hogy a síkon egy tükrözés és egy forgatás egymás 

utáni elvégzése milyen transzformációt eredményez. Ilyenkor geometriai transzformációkkal végzünk 

műveletet: az egymás után alkalmazás, más néven kompozíció műveletét. A matematikában, a fizikában a 

fentieken kívül még sok olyan dolgot fedeztek föl (például vektorokat, tenzorokat, kvaterniókat), amelyekkel 

számolni érdemes. 

Amikor sok ember mindenfélével számolni akar, az a jó, ha az algebrista egyszerre tud segíteni nekik, olyan 

általánosan, ahogy csak lehet. Ha valakinek sok olyan feladatot kell megoldania, amely mind másodfokú 

egyenletre vezet, akkor nem érdemes minden egyenlettel az algebristához szaladnia, jobban jár, ha az algebrista 

megmutatja neki a megoldóképletet. A lineáris algebra a geometriai transzformációk kompozíciójának 

kiszámítását úgy könnyíti meg, hogy minden síkbeli transzformációhoz egy számnégyest (úgynevezett mátrixot) 

rendel, és megadja, hogy a két transzformáció kompozíciójának mátrixát milyen szabályokkal határozhatjuk 

meg. 

A matematika erős oldala mindig is az volt, hogy sok hasonló problémát egyszerre tudott megoldani, alkalmas 

módszerek kidolgozásával. Az ezt elősegítő egyik alapvető eszköz az absztrakció. Ez azt jelenti, hogy sok 

hasonló dolognak megragadjuk a közös vonásait, ezekből kiindulva valami érdekeset fedezünk föl, amit azután 

a kiinduló dolgok mindegyikére alkalmazhatunk (olyanokra is, amire korábban nem is gondoltunk). 

Megjegyzés 

Amikor az ősember rájött, hogy két tigris meg két tigris az négy tigris, de ugyanúgy két dárda meg két 

dárda az négy dárda, akkor hatalmas lépést tett a szám fogalmának megalkotása felé. Az „egész szám” 

tehát egy absztrakt fogalom, a 2+2=4 pedig egy absztrakt tétel. Ez azt is maga után vonja, hogy két 

űrhajó meg két űrhajó az négy űrhajó (amire az ősember feltehetőleg nem gondolt). Hasonlóképpen 

absztrakció eredménye a másodfokú egyenlet fogalma is, a megoldóképlet pedig egy absztrakt tételnek 

tekinthető. 

Az absztrakciót a matematika minden ága alkalmazza. Az algebra abban speciális, hogy struktúrákban 

gondolkodik, és ezek szerkezetét akarja földeríteni. Ezt először az egész számok példáján érzékeltetjük 

(amelyek ugyan nem struktúrák a szó algebrai értelmében, de mint láttuk, absztrakció eredményei). 

Megjegyzés 
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Középiskolából tudjuk, hogy minden egynél nagyobb egész szám egyértelműen fölbontható (pozitív) 

prímszámok szorzatára. Ez megadja a számok „szerkezetét”, tehát egyfajta struktúratételnek tekinthető. 

Lehetővé teszi bizonyos kérdések gyors megválaszolását (például hogy egy számnak hány osztója van, 

mi két szám legkisebb közös többszöröse). Persze nem minden probléma megoldásában segít (például 

azokéban kevésbé, amelyekben összeadás is szerepel). 

Mi az, hogy algebrai struktúra? A számok szorzása asszociatív, vagyis bármely három számra (ab)c=a(bc) 

teljesül. Ez a szabály érvényes akkor is, ha függvényeket, vagy ha mátrixokat szorzunk. Ilyenkor az algebrista a 

következőt mondja. 

Megjegyzés 

„Ne foglalkozzunk azzal, hogy miket szorzunk össze, csak azzal, hogy a szorzásnak mik a 

tulajdonságai. Nevezzük el félcsoportnak azt a struktúrát, amelyről csak annyit tudunk, hogy az elemeit 

asszociatív módon össze lehet szorozni. Az én dolgom az, hogy az ilyen struktúrákat vizsgáljam, minél 

többet, mélyebbet tudjak mondani róluk, a legjobb esetben teljesen le tudjam írni a szerkezetüket. 

Mivel az elemekről semmit sem tettem föl, mindenki tudja majd alkalmazni az eredményeimet, aki egy 

asszociatív művelettel találkozik.” 

Természetesen nagyon sokféle struktúra és tulajdonság van, amit ily módon vizsgálni lehet. Két olyan fontos 

feltétel van, amelynek teljesülnie kell ahhoz, hogy egy struktúrát érdemes is legyen vizsgálni. 

• Elég speciális legyen ahhoz, hogy nemtriviális eredményeket lehessen bizonyítani. 
• Elég általános legyen ahhoz, hogy a kapott eredmények sokféleképpen alkalmazhatók legyenek. 

Az algebrában szereplő fogalmak ennek megfelelően származhatnak az alkalmazásokból, de eredhetnek abból a 

belső szükségszerűségből is, hogy az algebrai vizsgálatokat hatékonnyá, áttekinthetővé, egyszerűvé tegyük. 

Ha egy struktúra szerkezetét teljesen föl lehet deríteni, akkor struktúratételről beszélünk. Ilyen a véges Abel-

csoportok alaptétele, a véges egyszerű csoportok klasszifikációja, a véges testek leírása, vagy a Wedderburn–

Artin-tétel. Ide tartozó egyszerűbb eredmény a ciklikus csoportok és a prímtestek osztályozása is. 

Az imént hangsúlyoztuk, hogy a vizsgált struktúrákban csak a műveletek tulajdonságai számítanak, az elemek 

mibenléte nem. Ha az elemeket kicseréljük, de a műveleteket „ugyanúgy” végezzük, akkor a két struktúrát 

azonosnak tekintjük. Ezt pontosabban úgy fogalmazhatjuk, hogy a két struktúra elemei között van egy olyan 

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, amely tartja a műveleteket. Más szóval a két struktúra izomorf, a 

szerkezetük ugyanaz. 

Általában két struktúra között egy „szerkezettartó” leképezést homomorfizmusnak nevezünk. Ez talán az algebra 

legfontosabb fogalma, mert lehetővé teszi, hogy a struktúrákat ne önmagukban, hanem egymáshoz való 

viszonyaikban vizsgáljuk. Az izomorfizmusok fontosságát már láttuk. Sokszor előfordul az is, hogy egy 

bonyolult struktúrában föltett kérdés megválaszolásához elegendő egy olyan egyszerűbb struktúra vizsgálata, 

amelybe a bonyolult struktúrából homomorfizmus vezet, azt reprezentálja. 

Megjegyzés 

Például ha a kérdés az, hogy az 100000000007 számot elő lehet-e állítani két négyzetszám 

összegeként, akkor minden számot reprezentáljunk a néggyel való osztási maradékával. Összeg 

maradéka a maradékok összege, szorzat maradéka a maradékok szorzata, ezért ez a leképezés 

„szerkezettartó” (tartja az összeadást és a szorzást). Mivel négyzetszám néggyel osztva nullát vagy 

egyet ad maradékul, két négyzetszám összegének maradéka három biztosan nem lehet, és így a fenti 

szám nem áll elő két négyzetszám összegeként. 

Homomorfizmusnak tekinthetjük a mérés aktusát is a természettudományokban, hiszen a mérőszám a vizsgált 

dolog egy egyszerűen kezelhető reprezentánsa. A mérőszám hozzárendelése „szerkezettartó” leképezés, ezt 

fejezik ki a természeti törvények. Például ha két biliárdgolyó összeütközik, akkor a tömegek, a 

mozgásmennyiségek összeadódnak. Egy fizikai kérdést, mondjuk azt, hogy a biliárdasztalon lévő golyók 

ütközések sorozata után kerülhetnek-e egy megadott állapotba, megválaszolhatunk negatívan úgy, hogy 

kiszámítjuk a rendszer energiáját a kezdő és a végső állapotban. Ha más mennyiséget kapunk, akkor a végső 

állapot nem jöhet létre. Ez a fenti, négyzetszámokról szóló feladat analogonja. A mérések eredményei általában 

az algebra legfontosabb objektumainak elemei (számok, vektorok), és az ezekkel végzendő műveletek 
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motivációja is sokszor a fizikából származik (például a vektorok összeadását levezethetjük az erők 

viselkedéséből is). 

Megjegyzés 

Ennél még általánosabb elvként magát az absztrakció folyamatát is homomorfizmusnak képzelhetjük. 

Amikor elvonatkoztatunk az elemek mibenlététől, ugyanolyan egyszerűsítést hajtunk végre, mint az 

előbbi két példában, és ez lehetővé teszi, hogy a lényegre koncentráljunk. A valós számok esetében 

elhagyhatjuk a műveleteket, és csak arra figyelhetünk, hogy mely számok vannak egymáshoz „közel”. 

Ekkor az analízis topológiai szemléletmódjához jutunk. Ha viszont a rendezést és a távolságot 

hanyagoljuk el, és a műveletekre figyelünk, akkor a valós számok összességét, mint algebrai struktúrát, 

azaz mint testet vizsgálhatjuk. 

„Szerkezettartó” hozzárendelésre fontos példa az invariánsok fogalma is. Az invariáns olyan dolog, ami egy 

rendszernek jellemzője, a rendszer átalakulásai során nem változik. Ilyen például az energia, a 

mozgásmennyiség a fizikában. Ha gyerekek dobálnak labdákat egymásnak, akkor az változhat, hogy kinél 

éppen hány labda van, de a labdák össz-száma invariáns marad. Az algebrában az invariánsok szerepe 

különösen fontos, ha azt akarjuk megállapítani, hogy két struktúra izomorf-e. 

Megjegyzés 

Például két vektortér akkor és csak akkor izomorf, ha a dimenziójuk megegyezik. Ezért a vektorterek 

teljes osztályozásához szükséges egyetlen invariáns a dimenzió. Csoportoknál invariáns a huszadrendű 

elemek száma a csoportban, hiszen izomorfizmusnál ez is megőrződik. 

Néha olyan szerencsénk van, hogy a megismerni kívánt bonyolult struktúrából rengeteg homomorfizmust 

találunk egyszerűbb struktúrákba, eleget ahhoz, hogy a kiinduló struktúra szerkezetét ezek teljesen 

meghatározzák. Például egy pont egy koordinátájának kiszámítása homomorfizmus, de ha a pont „összes” 

koordinátáit megadjuk, akkor ezzel a pontot is meghatároztuk. Ugyanígy egy részecske állapotát leírhatjuk hat 

„koordináta” segítségével (három hely- és három sebesség-koordináta). Ha egy algebrai struktúrát sikerül az így 

leírt módon megfognunk, akkor szubdirekt felbontásról beszélünk. (Szerencsésebb esetben direkt szorzatra való 

felbontást kapunk.) 

Az algebrában a fogalmak és a módszerek legalább annyira fontosak, mint a tételek. Egy-egy tételt el lehet 

felejteni, de az alkalmazott módszerek megragadnak, és így lehetővé válik, hogy az erre alkalmas problémákat 

„algebrista” gondolkodásmóddal támadjuk meg. A helyes fogalmak felismerésének módját az alábbi, klasszikus 

hindu történet példázza. 

Megjegyzés 

Vak fakírok az erdőben sétálva találkoztak egy állattal. Az egyik felkiáltott: „Ez egy kígyó!”, mikor 

megsimogatta az ormányát. „Nem, ez egy fa!”, mondta egy másik, aki a lábát tapogatta. A harmadik az 

állat testét falnak érzékelte, a negyedik a fülét papírnak, az ötödik a farkát kötélnek. Amikor azonban 

este elbeszélgettek a tapasztalataikról, egész jó képet sikerült kialakítaniuk az elefántról (amit korábbi 

tapasztalataik segítségével „mértek” meg). 

Azt, hogy egy fogalmat az általánosság melyik szintjén érdemes vizsgálni, magától a fogalomtól, és a felvetett 

kérdéstől függ. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor megismerünk egy hegységet, ahová kirándulni járunk. A 

konkrét problémák megoldása annak felel meg, hogy le kell küzdenünk meredek emelkedőket, bozótos részeket. 

Eleinte ezeket ki sem tudjuk kerülni. Csak évek során jön meg az az áttekintési képességünk, hogy már minden 

pillanatban tudjuk: a hegység egészéhez képest hol vagyunk, merre mi van, milyen távolságban, és az hogyan 

érhető el. Ez a megismerési folyamat az egyéni tanulásra éppen úgy vonatkozik, mint magának a matematikának 

a fejlődésére. A jobb áttekintés a matematikában sokszor az általánosság szintjének emelkedését jelenti. 

Minderre fontos példát szolgáltatnak az alábbiak. 

• Elem rendjével először a komplex egységgyökök kapcsán találkozunk, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy 

komplex szám mely hatványai lesznek 1-gyel egyenlők. Kiderül, hogy ezek a „jó” kitevők mindig egy 

alkalmas egész szám összes többszörösei. Ugyanez a jelenség lép föl akkor is, ha azt kérdezzük, hogy egy 

geometriai transzformációt hányszor kell alkalmazni ahhoz, hogy minden pontot önmagába vigyen. Az 

„elefánt” ebben az esetben a csoportelméleti elemrend lesz. Az újabb fakír azonban észreveszi, hogy a lineáris 
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transzformációknál tanult minimálpolinomnak is vannak a fentiekhez hasonló tulajdonságai. A végső, „még 

magasabb szintű elefánt” tehát az elemrendnek az a fogalma, ami a modulusok elméletében szerepel. 
• A véges Abel-csoportok alaptétele és a Jordan-féle normálalakról szóló tétel esetében a „helyes” (közös) 

általánossági szint a főideálgyűrűk fölötti modulusok alaptétele. 
• A számelmélet alaptételét tárgyalhatjuk külön az egész számokra, és test fölötti polinomokra. Közös 

általánosításként szerepel az euklideszi gyűrű, illetve a főideálgyűrű fogalma. Ennél is tovább léphetünk, ha 

ideálok primér felbontásait nézzük (Noether–Lasker-tétel), vagy akár ennek a hálóelméleti általánosítását 

(Kuros–Ore-tétel). 
• A direkt szorzat fogalmának legáltalánosabb definíciója a kategóriaelméletből származik. A direkt szorzat 

belső jellemzése általános algebrákban kongruenciákkal történik. Csoportokban és gyűrűkben is 

módosítanunk kell ezen, hogy a normálosztókkal, illetve ideálokkal történő jellemzést megtaláljuk. 
• A generált részstruktúra megkapható úgy, mint a generátorokat tartalmazó részstruktúrák metszete (ez a teljes 

hálók szintje). Az elemeit le lehet írni úgy, mint a generátoroknak a kifejezésfüggvényeknél fölvett értékeit 

(ez az általános algebrák szintje). Konkrét struktúrákban mindig új feladat, hogy ez a leírás milyen formában 

lehetséges (lineáris kombinációkkal a vektorterekben, modulusokban, szavakkal a csoportokban, 

normálformákkal a Boole-algebrákban). 

Az algebrai módszerek alapja az, hogy, mint már említettük, struktúrákban gondolkodunk. A teljesség igénye 

nélkül megemlítünk néhány további, tipikus algebrai módszert. 

• A direkt szorzatra bontás során a struktúrákat egyszerűbb alkotóelemekből állítjuk össze. Olyanokból, 

amelyekben már könnyebb számolni. A szubdirekt szorzat szerkezete nehezebben kezelhető, de több 

struktúrát bonthatunk szubdirekt szorzatra, mint direkt szorzatra. 
• Hasonló fontosságú a faktorstruktúra fogalma is, amely azt teszi lehetővé, hogy hasonló tulajdonságú 

elemeket egymással azonosítsunk. Példa erre az a technika, amelynek segítségével a törteket bevezetjük a 

hányadostest nevű konstrukció révén (és a 2/4 és 3/6 törteket egyenlővé tesszük). 
• A reprezentációk olyan homomorfizmusok, amelyek egy struktúrából egy másfajta struktúrába képeznek, 

ahol általában már jól lehet számolni. Például egy csoport elemeihez mátrixokat vagy permutációkat, egy 

Boole-algebra elemeihez halmazokat rendelhetünk. 
• Ennek ellentéteképpen sokszor szabadon építünk bizonyos objektumokat, és ezekből kapjuk meg a vizsgált 

struktúrát egy homomorfizmus képeként. 
• A Gauss-elimináció egy konkrét algoritmus, amit eredetileg lineáris egyenletrendszerek megoldására 

fejlesztettek ki. Alkalmas azonban mátrixok inverzének, determinánsának és Jordan-alakjának, továbbá 

kvadratikus alakok négyzetösszeg alakjának kiszámítására is. 

A most leírt szemléletmód különösen alkalmas arra, hogy az egyes problémák megoldására egy másik területről 

származó módszereket alkalmazzunk. Az ilyen „interdiszciplináris” hozzáállás mindig nagyon 

megtermékenyítő. 

Megjegyzés 

Például egyenletek megoldásainak vizsgálatára testeket, ezek megértéséhez pedig csoportokat 

használunk a Galois-elmélet keretében. Hasonló fontosságú a Pontrjagin-dualitás, amely a diszkrét és 

kompakt topologikus csoportok elméletét kapcsolja össze. 

Végül egy általános megjegyzést teszünk a matematikáról. A matematika fejlődése nem olyan egyszerű 

folyamat, hogy megoldjuk a gyakorlatban, vagy a más tudományokban fölmerülő problémákat. Azért nem, mert 

sokszor előfordul, hogy nem vagyunk elég okosak, és ezért ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani 

azonnal. Gyakori tapasztalat, hogy ilyenkor segíthet a megoldásban a matematika egy másik területe, egy olyan 

terület, amelyet eredetileg egészen más célból, más problémák megoldása végett fejlesztettek ki. Példaként 

megemlítjük az RSA titkosítási rendszert, amelyet manapság állandóan alkalmaznak, és amely annak köszönheti 

a megszületését, hogy az emberiség egy másik, teljesen elvontnak és alkalmazhatatlannak tűnő problémát 

vizsgált: azt, hogy nagyon nagy számokat milyen eljárással lehet gyorsan prímtényezőkre bontani. 

Megjegyzés 

A jó problémák azok, amelyek új, még feltáratlan területekre, új jelenségek megértésére vezetnek. A 

keletkező elméletek azután már sokszor gyakorlati alkalmazásokat is adnak. Jó példa erre, hogy az 

egyenletek megoldóképletének vizsgálata a Galois-elmélet kifejlődéséhez vezetett, ennek segítségével 
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értettük meg a véges testek szerkezetét, ezeket pedig, szinte váratlan módon, alkalmazni lehet a 

híradástechnikában, pontosabban a kódelméletben. 

A matematika most leírt fejlődési folyamata hasonlít ahhoz, ahogy az Élet terjeszkedik, és egyre újabb 

területeket vesz birtokába. Eleinte a véletlenen, például mutációkon, tengeráramlatok szeszélyein múlik, hogy 

egy-egy organizmus „megpróbálkozik-e” valami újdonsággal. Azután „követői” is akadnak, akik közül nagyon 

sok elpusztul. De lassan kiderül az „igazság”: a helyes stratégia, amivel az új körülményekhez alkalmazkodni 

lehet. Ugyanígy számos matematikai kísérletet kell tennünk, problémákat megoldanunk, tételt bizonyítanunk, 

elméletet készítenünk, míg végül a helyes irányra rábukkanunk, és az „elefántot” megtaláljuk. 

A matematikát tehát nem egy (tétel)gyárhoz vagy csirkefarmhoz érdemes hasonlítani, hanem inkább a 

természethez, ahol minden mindennel összefügg. Egy-egy terület életképességét nemcsak az eredményei szabják 

meg, hanem az is, hogy hogyan tud beilleszkedni az egészbe, milyen kapcsolatokat tud teremteni. A fejlődést 

sokszor belső törvényszerűségek szabályozzák, ezek egy kifejeződési formája a matematika esztétikuma. A 

matematikusok által izgalmasnak, érdekesnek, szépnek tartott kérdések megválaszolása számtalanszor vezetett 

döntő áttöréshez. Olyan ötletek merülhetnek így föl, amelyekhez máshogy el sem juthattunk volna. A 

matematikát alkalmazni szándékozók azután meglátogathatják a természetet, és megtalálhatják azt az erdei 

gyümölcsöt, gombát, amire éppen szükségük van. 

Ha kirándulunk a természetben, akkor meg is erősödünk. A matematikával való foglalkozás pedig megerősíti az 

általános emberi gondolkodásnak egy nagyon fontos fajtáját: azt, amikor szisztematikusan végig kell 

gondolnunk valamit. Ez lehet köznapi dolog, mondjuk bútortologatási stratégia egy zsúfolt lakásban, de lehet 

számítástechnikai probléma, vagy akár jogi kérdés is. Mindezt problémamegoldással, fogalmak, bizonyítások 

megértésével edzhetjük. A matematikának része a matematikai logika, amely ezt a fajta gondolkodásmódot 

vizsgálja, és teljes megbízhatósággal kezeli. 
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A. függelék - Szabó Endre: 
Csoportelméleti kalandozások 

Az Univerzum legérthetetlenebb tulajdonsága az, hogy képesek vagyunk megérteni. 
— Albert Einstein 

Ebben a fejezetben megpróbáljuk elhelyezni eddigi ismereteinket a csoportelmélet egészén belül. Kiderül majd, 

hogy nincs egységes, általános csoportelmélet, ehelyett különböző speciális csoportosztályokat vizsgálnak (mint 

például a véges csoportok osztálya), és ezek között gyakran meglepő kapcsolatokat fedeznek föl. A nagy 

általános kérdésekre, mint például a szóprobléma vagy a Burnside-probléma, rendre negatív válaszok születtek 

(lásd az 4.10.20. Tételt és az utána található apró betűs részt), szinte külön tudománnyá vált a furcsábbnál 

furcsább csoportok gyártása. De ezek a furcsaságok „kivételek”, a matematikában gyakran előforduló csoportok 

nem ilyenek. Ha egy szűkebb csoportosztályra szorítkozunk, akkor gyakran kapunk pozitív válaszokat 

ugyanezekre a kérdésekre. A fejezet végén a fizikában előforduló csoportokról lesz szó, majd egy mese 

keretében elutazunk az Androméda-ködbe! 

Jobb, ha az Olvasó bekapcsolja a biztonsági övet: ebben a függelékben a bizonyítások sokszor vázlatosak 

lesznek, nagy lépésekben haladnak! Hasznos, ha az Olvasó tudja, mit jelent lineáris algebrában a sajátérték, 

karakterisztikus polinom, vektor hossza komplex euklideszi térben vagy az unitér transzformáció (lásd a [2] 

könyvet). Ugyancsak érdemes felfrissíteni analízisből a nyílt, zárt és kompakt halmazok fogalmát ℝn-ben, 

továbbá a hatványsorokra vonatkozó elemi ismereteket. 

1. Exponenciális leképezés 

Az általános lineáris csoport (GL(n,ℂ ), 4.1.24. Definíció) egy nyílt részhalmaza az n× n-es (komplex) mátrixok 

vektorterének, amit 2n2-dimenziós valós euklideszi térnek tekinthetünk. Ezért beszélhetünk GL(n,ℂ )-beli nyílt 

és zárt részhalmazokról, GL(n,ℂ )-ből induló vagy oda érkező folytonos függvényekről, GL(n,ℂ )-beli folytonos 

görbékről. (Egy folytonos görbe nem más, mint egy folytonos függvény a [0,1] intervallumról GL(n,ℂ )-be.) 

Megvizsgáljuk GL(n,ℂ ) zárt részcsoportjait és a köztük haladó folytonos homomorfizmusokat. Az Olvasót 

emlékeztetjük arra, hogy egy euklideszi tér kompakt részhalmazai pontosan a korlátos zárt halmazok. 

A.1.1. Definíció.  Egy H≤GL(n,ℂ ) részcsoportot zárt részcsoportnak nevezünk, ha tartalmazza minden 

GL(n,ℂ )-be eső határpontját. Azt mondjuk, hogy Hkompakt részcsoport, ha kompakt részhalmaza a mátrixok 

terének. Belátható, hogy egy zárt részcsoport pontosan akkor kompakt, ha a benne lévő mátrixok normája egy 

közös korlát alatt marad. A H részcsoportot összefüggőnek nevezzük, ha bármely két eleme összeköthető H-n 

belül haladó folytonos görbével. Végül Hdiszkrét részcsoport,  ha nincsen torlódási pontja GL(n,ℂ )-ben. 

Elsősorban a komplex mátrixokra koncentrálunk. Ezzel semmit sem veszítünk: GL(n,ℝ) zárt részcsoportja 

GL(n,ℂ )-nek, tehát a komplex eset magában foglalja a valósat is. Természetesen fordítva is dolgozhatnánk, 

hiszen az n-dimenziós komplex vektortér tekinthető 2n-dimenziós valós vektortérnek, és így GL(n,ℂ ) zárt 

részcsoportja GL(2n,ℝ)-nek, azaz a valós eset is magában foglalja a komplex esetet. 

Legfontosabb eszközünk az exponenciális függvény és a logaritmusfüggvény lesz. Elevenítsük föl azt a 

definíciót, amit a továbbiakban a legkönnyebben tudunk majd általánosítani: 

 

Mindkét sorról belátható, hogy konvergens a megadott értelmezési tartományon. A kapott függvények egymás 

inverzei: elog(y)=y minden 0 és 2 közötti y értékre. A logaritmusfüggvény – más definícióval – értelmezhető 

minden pozitív számra, a 0-ra viszont nem terjeszthető ki folytonosan, hiszen ott végtelen a határértéke. Mi 

azonban megelégszünk a fenti, szűk értelmezési tartománnyal. 

A matematikában gyakran van szükségünk arra, hogy egy valós számokon értelmezett függvényt kiterjesszünk 

komplex számokra vagy négyzetes mátrixokra. Ez nagyon egyszerű olyankor, ha az eredeti függvényt egy H(x) 

hatványsorral adjuk meg: az x helyébe komplex számot vagy n× n-es mátrixot írva kapunk egy természetes 

kiterjesztést. Meg kell vizsgálni, hogy milyen x-értékekre lesz a sor konvergens. Tegyük föl, hogy a H(x) valós 
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hatványsor konvergens egy I nyílt intervallum minden pontjában, és legyen K az I átmérő fölé rajzolt nyílt 

körlap a komplex számsíkon. Általános elv, hogy a H(x) hatványsor konvergens minden K-ba eső komplex 

számra, és konvergens minden olyan n× n-es mátrixra, amelynek sajátértékei mind K-ba esnek (mindezt nem 

bizonyítjuk). 

A.1.2. Definíció.  Mátrixok exponenciális függvényére kétféle jelölést is használunk. Minden m× m-es mátrixra 

értelmezzük: 

 

Mielőtt belátnánk, hogy ez a definíció jogos, lássunk néhány példát: először komplex számokkal, azután 

mátrixokkal. 

A.1.3. Példa.  Exponenciális függvény komplex számokra, mátrixokra: 

 

A mátrixokkal való számolás könnyebb, mint első pillanatra gondolnánk. Idézzük föl a 6. szakaszt, különösen a 

7.6.6. Tételt. Egy m× m-es mátrix minimálpolinomja legfeljebb m-edfokú, ezért a mátrix minden hatványa 

kifejezhető a mátrix legfeljebb m-1-edfokú polinomjaként. Ezért ha a mátrixot egy H(x) hatványsorba 

helyettesítjük, akkor az eredményt szintén fölírhatjuk a mátrix legfeljebb m-1-edfokú polinomjaként. Ez a 

polinom kiszámítható, és innen az exponenciális függvény értéke is könnyen adódik. 

Megjegyzés 

A részletes számítások helyett inkább azt mutatjuk be, hogyan lehet ilyen feladatokat a Maple 

segítségével megoldani. 

 

              exp(2*Pi*I);exp(Pi*I);exp(Pi/2*I);exp(Pi/4*I); 

              with(linalg): 

              exponential([[a,0],[0,b]]); 

              exponential([[0,t],[-t,0]]); 

             

A program magyarázata: A with(linalg): parancs aktiválja a linalg csomagot – a Maple a 

ritkábban használt részeit ilyen csomagokban tartja, és csak szükség esetén hívja be a memóriába. A 

mátrixokat soronként, balról jobbra kell megadni, szögletes zárójelek között – például [[1,0],[0,1]] 

jelenti a 2×2-es egységmátrixot. Az egyváltozós exponential az exponenciális függvény mátrixokra 

– később megismerkedünk majd ugyanennek a Maple-függvénynek egy kétváltozós variánsával is. 

Lineáris algebrában tr(A)-val jelölik az A mátrix nyomát, azaz a mátrix főátlójában álló elemek összegét. 

Tudjuk, hogy ez egyenlő a mátrix komplex sajátértékeinek összegével (minden sajátértéket azzal a 

multiplicitással kell venni, amellyel a mátrix karakterisztikus polinomjában szerepel). Tudjuk azt is, hogy a 

mátrix determinánsa a sajátértékeinek a szorzata. Ezek segítségével az exp(A) mátrix sajátértékeit és 

determinánsát is könnyen kiszámíthatjuk. 

A.1.4. Tétel.  Legyenek A∈ℂ m× m sajátértékei {α1,α2,...,αm} (mindegyik annyiszor fölsorolva, amennyi a 

multiplicitása). Ekkor az eA mátrix sajátértékei {eα
1,eα

2,..., eα
m}. Ezért 

 

Bizonyítás. Írjuk a mátrixot Jordan-normálalakba (lásd a 6. szakaszt)! Ez háromszögmátrix: a főátlóban lesznek 

a sajátértékei (lásd a 4.11.11. Definíciót). Egy háromszögmátrix hatványai is háromszög alakúak, tehát a 

sajátértékek egyszerűen hatványozódnak. □ 
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Így exp(A) minden A mátrixra invertálható, hiszen a sajátértékei között nem szerepel a nulla (vagyis az 

exponenciális leképezés tényleg GL(m,ℂ )-be képez). Most rátérünk annak indoklására, hogy exp(A) definíciója 

miért értelmes. Lineáris algebrából tudjuk, hogy a v=(v1,..., vm)∈ℂ mvektor hosszát (a Pitagorasz-tétel mintájára) 

a  képlet definiálja. 

A.1.5. Definíció.  Egy B∈ℂ m× mmátrix normája legyen 

 

Ez azt méri, hogy B maximum mekkorára nyújthat egy egységvektort. 

Megjegyzés 

Mátrixok nagyságának mérésére sokféle normát használnak, de véges dimenzióban bármelyik norma 

segítségével az összes többi norma megbecsülhető, tehát mindegy, hogy melyiket választjuk. 

A A.1.5. és a A.1.2. Definíciók jogosak: a w→∥ Bw∥  függvény folytonos, így van maximuma ℂ n 

egységgömbjén (hiszen az kompakt halmaz), tehát minden mátrix normája véges. Azért választottuk éppen a 

A.1.5. Definícióban megadott normát, mert erről azonnal látszik, hogy ∥ AB∥ ≤ ∥ A∥ ⋅ ∥ B∥ . Ezért 

 

tehát az exponenciális függvény hatványsora abszolút konvergens. □ 

A.1.6. Definíció.  A logaritmusfüggvényt az m× m-es egységmátrix egy környezetében definiáljuk: 

 

A.1.7. Állítás.  A logaritmusfüggvény az exponenciális függvény inverze: 

 

Ezért a logaritmusfüggvény az egységmátrix körüli 1 sugarú gömböt bijektíven képezi az origónak egy U⊂ℂ n× n 

környezetébe, és fordítva, az exponenciális függvény bijektíven képezi U-t az előbbi gömbbe. 

A logaritmusfüggvény definíciója azért jogos, mert a hatványsora szintén abszolút konvergens: 

 

Abszolút konvergens hatványsorokkal könnyű számolni: kompozíciójuk, szorzatuk, hányadosuk is abszolút 

konvergens. Ha formálisan egymásba helyettesítjük az exponenciális és a logaritmusfüggvények hatványsorát, 

akkor minden tag kiesik, tehát a két függvény egymás inverze. Ezzel beláttuk a A.1.7. Állítást. Hatványsorok 

összeszorzásával pedig a következő állítást igazolhatjuk: 

A.1.8. Állítás.  Ha A,B∈ℂ n× n fölcserélhető mátrixok, azaz AB=BA, akkor 

 

Speciálisan eA invertálható, és inverze e-A. 

Vigyázat!  Az eA+B=eA⋅  eB összefüggést kizárólag fölcserélhető mátrixokra használhatjuk! A hatványozás 

szokásos azonosságai nem érvényesek mátrixokra, mert a mátrixszorzás nem kommutatív (vö. 2.2.20. 

Gyakorlat). 

A.1.9. Definíció.  Legyen A valós vagy komplex n× n-es mátrix. Az 
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leképezés csoporthomomorfizmus (mert A polinomjai fölcserélhetők egymással). Az ilyen képlettel megadható 

homomorfizmust egyparaméteres részcsoportnak hívjuk, melynek A a generátora. Ha A valós mátrix, akkor a 

generált egyparaméteres részcsoport képe GL(n,ℝ)-ben van. Az elnevezés arra utal, hogy itt nem csupán egy 

részcsoportról van szó, hanem azt „paramétereztük” is. 

Megjegyzés 

Fizikában gyakori, hogy egy rendszer állapotának időbeli fejlődését egy egyparaméteres részcsoport 

írja le, erről szól a 5. szakasz. A A.1.19. Tételben is létfontosságú szerepet kapnak az egyparaméteres 

részcsoportok, és ugyanott azt is belátjuk, hogy ha G zárt részcsoport GL(n, ℂ )-ben, akkor minden 

ℝ+→ G folytonos homomorfizmus egyparaméteres részcsoport. 

A.1.10. Példa.  Számoljunk ki néhány egyparaméteres részcsoportot GL(2,ℝ)-ben és GL(3,ℝ)-ben, t jelöli a 

paramétert. 

 

Amint t növekszik, az első példa exponenciális ütemben távolodik az egységmátrixtól (majdnem minden 

egyparaméteres részcsoport ilyen). A második periodikus, a harmadik esetben pedig a mátrix elemei polinomok. 

(Vajon mi lehet ennek az oka?) 

Megjegyzés 

Ellenőrizzük az előző példát a Maple segítségével: 

 

              with(linalg): 

              exponential([[a,0],[0,b]],t); 

              exponential([[0,1],[-1,0]],t); 

              exponential([[0,a,0],[0,0,b],[0,0,0]],t); 

             

A program magyarázata: Most a Maple exponenciális függvényének kétváltozós formáját használjuk: 

exponential(A,t). Ez az etA egyparaméteres részcsoportot számolja ki. 

Egy zárt részcsoport szerkezete bonyolult lehet, az egyparaméteres részcsoportok azonban mindig nagyon 

egyszerűek. Ki fog derülni, hogy a zárt részcsoportok mindig sok egyparaméteres részcsoportot tartalmaznak, és 

ezek vizsgálatával sok mindent megtudhatunk az eredeti csoportról. 

A.1.11. Példa.  A A.1.10. Példák közül a második mutatja, hogy a síkbeli elforgatások csoportja egyparaméteres 

részcsoport. Hasonló módon látható, hogy egy adott tengely körüli elforgatások egyparaméteres részcsoportot 

alkotnak a térbeli forgatások csoportjában, SO(3)-ban. Lapozzon vissza az Olvasó: amikor SO(3) egyszerűségét 

láttuk be a 4.8.43. Feladat megoldásában, akkor kulcsszerepet kaptak ezek a részcsoportok! 

Mint mondtuk, általában eA⋅  eB≠ eA+B. Mégis jó lenne valami kapcsolatot találni a mátrixszorzás és az 

exponenciális leképezés között! Bár pontos összefüggés is létezik, mi most megelégszünk egy becsléssel. Ehhez 

emlékeztetjük az Olvasót egy olyan jelölésmódra, amit az analízisben, a számelméletben és a kombinatorikában 

is használnak. Akkor írhatjuk, hogy f=O(g) egy X halmazon, ha van olyan K konstans, hogy |f(x)|<Kg(x) 

minden x∈  X-re teljesül. Például  helyett sokszor elegendő és 

kényelmesebb azt írni, hogy h(x)=2x3+O(x2) (ha x>1, vagy ha x→∞). Az O(g)-t hibatagnak nevezzük, és 

mindig az egyenlőségek jobb oldalán fogjuk használni. 
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A.1.12. Definíció.  Négyzetes mátrixok között definiálunk egy új műveletet: a Lie-zárójelet. Tetszőleges A, B 

mátrixokra 

 

Ezt a műveletet gyakran hívják kommutátornak is – mi megmaradunk a Lie-zárójel elnevezésnél, hogy 

megkülönböztessük a csoportokban értelmezett kommutátortól. 

A.1.13. Tétel.  [Hausdorff–Campbell–Baker-formula] Tegyük föl, hogy az A, B valós vagy komplex n× n-es 

mátrixok elég kicsik: ∥ A∥ ,∥ B∥ <1. Ekkor 

 

A.1.14. Megjegyzés.  Ebben a becslésben n-et konstansnak tekintjük, ezért nem jelenik meg a nagy ordóban. A 

hibatag szükség esetén pontosítható: 

 

A jobb oldali harmadfokú kitevő folytatható: kiegészíthető egy végtelen sorrá. Belátható, hogy a sor minden 

tagja az A és B mátrixok valamilyen Lie-zárójeles kifejezése, tehát a mátrixszorzás kifejezhető a Lie-zárójel 

segítségével! Alkalmazáskor gyakran elegendő csak az első-, illetve másodfokú tagokat kiírni, sokszor pedig a 

formula logaritmusát használják: 

 

 

 

A Hausdorff–Campbell–Baker-formula bizonyítása A becslés mindkét oldalát kétváltozós, nemkommutatív 

hatványsornak tekintjük. Először azt fogjuk belátni, hogy a legfeljebb harmadfokú tagok megegyeznek. 

Megjegyzés 

A számolást szokás szerint a Maple-re bízzuk: 

 

              e := proc (x) expand(1+x+x&*x/2+x&*x&*x/6);end: 

              c := proc (x,y) expand(x&*y - y&*x); end: 

              W := expand(e(a) &* e(b)) - 

              e(a+b+c(a,b)/2+c(c(a,b),b)/12-c(c(a,b),a)/12): 

              coeff(W,&*(a)),coeff(W,&*(b)), 

              coeff(W,&*(a,b)),coeff(W,&*(b,a)), 

              coeff(W,&*(a,a,a)),coeff(W,&*(a,a,b)), 

              coeff(W,&*(a,b,a)),coeff(W,&*(a,b,b)), 

              coeff(W,&*(b,a,a)),coeff(W,&*(b,a,b)), 

              coeff(W,&*(b,b,a)),coeff(W,&*(b,b,b)); 

             

A program magyarázata: A Maple számára &* jelöli a nemkommutatív szorzást, az expand parancs 

pedig felbontja a zárójeleket. A két proc két új függvényt definiál: e(x) az ex függvény 

hatványsorának eleje, c(x,y) pedig az [x,y] Lie-zárójelet számolja. A W lesz a becslés két oldalának 

különbsége: azt kell belátni, hogy minden tagja több, mint harmadfokú. A coeff függvény 

segítségével kiolvassuk az összes legfeljebb harmadfokú együtthatót. Próbálja ki az Olvasó: mind 0 

lesz! 

A hibatagot a háromnál magasabb fokú tagok becslésével kapjuk. Ez rutinfeladat: hasonló becsléseket 

végeztünk, amikor beláttuk, hogy az exponenciális és a logaritmusfüggvények hatványsora abszolút konvergens. 
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A hibatag pontosításához azt kell észrevenni, hogy ha az egyenlet mindkét oldalán elvégezzük a kijelölt 

műveleteket, a kapott hatványsorokból azok a tagok, amelyek csupán A-hatványt vagy B-hatványt tartalmaznak, 

kiejtik egymást – tehát a megmaradó tagok mindegyike „osztható” A⋅  B-vel. Végül a logaritmusfüggvény 

hatványsorából következik a  log(X+Y) = log(X) + O(∥ Y∥ )  becslés (feltéve, hogy X egy korlátos halmazban 

mozog és ∥ Y∥  kicsi). Legyen X a Hausdorff–Campbell–Baker-formula jobb oldalán álló exponenciális tag, Y 

pedig a hibatag: éppen a A.1.14. Megjegyzés logaritmusos formulájának jobb oldalát kapjuk. □ 

Sophus Lie  kezdett el először komolyan foglalkozni transzformációcsoportokkal és azok részfélcsoportjaival. Õ 

„folytonos transzformációcsoportoknak” hívta őket, de valójában geometriai alakzatok differenciálható 

transzformációival foglalkozott – a pontos definíciót most mellőzzük. Manapság ezeket a csoportokat Lie-

csoportoknak hívják. Noha a Lie-csoport fogalma sokkal általánosabbnak tűnik, mégis nagyon közel áll az 

általunk vizsgált csoportok osztályához: minden összefüggő Lie-csoportnak van olyan „kis” normálosztója, 

amely szerint vett faktorcsoport folytonosan izomorf GL(n,ℂ ) egy zárt részcsoportjával. (A „kis” jelző azt 

jelenti, hogy az egységmátrix egy alkalmas környezetében csak egyetlen eleme van a normálosztónak.) Ezért 

minden, amit ebben a szakaszban tanulunk, könnyedén általánosítható tetszőleges Lie-csoportokra. Lie fedezte 

föl, hogy érdemes a folyamatos mozgatások helyett a pillanatnyi elmozdulásokra koncentrálni. Ezeket ő 

„infinitezimális transzformációknak”, az összességüket pedig „infinitezimális csoportnak” nevezte. A 5. 

szakaszban látjuk majd, mit jelent ez a szemléletmód a gyakorlatban. Az infinitezimális csoportot ma Lie-

algebrának mondjuk, róla szól a következő két definíció. 

A.1.15. Definíció.  Egy T test fölötti Lie-algebra egy T fölötti V vektortérből és egy rajta értelmezett, szögletes 

zárójellel jelölt, kétváltozós műveletből áll, amelyik mindkét változójában lineáris, és kielégíti a következő 

azonosságokat: 

 

A.1.16. Definíció.  Az összes n× n-es valós (illetve komplex) mátrixok tere a Lie-zárójel művelettel egy n2-

dimenziós (illetve 2n2-dimenziós) valós Lie-algebrát alkot. Ezt a Lie-algebrát gl(n,ℝ)-rel (illetve gl(n,ℂ )-vel) 

jelöljük. 

Természetesen gl(n,ℂ ) tekinthető komplex Lie-algebrának is, de ebben a könyvben csak valós Lie-algebrákkal 

foglalkozunk. A gl(n,ℂ ) és gl(n,ℝ) jelölésekkel azt hangsúlyozzuk, hogy a mátrixok terére kifejezetten Lie-

algebraként gondolunk – ha pusztán vektortérnek tekintjük, akkor továbbra is a ℂ n× n és ℝn× n jelöléseket 

használjuk. A szorgalmas Olvasó könnyen ellenőrizheti gl(n,ℂ )-ben a Lie-algebra azonosságokat. Érdemes 

megemlíteni Ado tételét: minden véges dimenziós valós Lie-algebra izomorf valamilyen n-re gl(n,ℝ) egy 

részalgebrájával. 

A.1.17. Definíció.  A  részalgebrát a G≤GL(n,ℂ ) zárt részcsoport Lie-algebrájának mondjuk, ha 

van a nullmátrixnak olyan környezete -ben, és az egységmátrixnak olyan környezete G-ben, amelyek között az 

exponenciális leképezés bijekció. 

A A.1.7. Állítás éppen arról szólt, hogy a teljes GL(n,ℂ ) Lie-algebrája nem más, mint a teljes gl(n,ℂ ), a valós 

mátrixok csoportjáé, GL(n,ℝ)-é pedig a valós mátrixok részalgebrája, gl(n,ℝ). Lássunk még egy triviális, de 

fontos példát: 

A.1.18. Példa.  Legyen G a 2×2-es unitrianguláris mátrixok csoportja (lásd 4.11.11. Definíció),  pedig az 

olyan 2×2-es mátrixok tere, amelyeknek csak a jobb felső sarkában állhat nullától különböző szám. Mivel a -

beli mátrixok legalább második hatványai mind nullák, ezért az exponenciális leképezés ebben az esetben 

, ahol exp(A)=E+A. Ez egy bijekció, tehát G Lie-algebrája éppen . A G csoport izomorf ℝ+-

szal,  pedig az egyetlen egydimenziós Lie-algebra: , minden Lie-zárójel nulla. Ezért ℝ+ Lie-algebrája 

ℝ, és az exponenciális leképezés az identitás. 

A A.1.17. Definíció nem túl szemléletes, ezért a további példák előtt kimondunk egy tételt, amit alternatív 

definícióként is lehet használni. 

A.1.19. Tétel.  Egy G≤GL(n,ℂ ) zárt részcsoportnak a Lie-algebrája pontosan azokból az A∈ gl(n,ℂ ) elemekből 

áll, melyek által generált egyparaméteres részcsoport benne van G-ben. Tehát kölcsönösen egyértelmű 

megfeleltetés van G Lie-algebrájának elemei, a G-ben lévő egyparaméteres részcsoportok, és a folytonos ℝ+→ 

G homomorfizmusok közt. 
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Megjegyzés 

Egy zárt részcsoport Lie-algebráját „kívülről” definiáltuk. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a G csoportot 

használtuk föl, hanem a G≤GL(n,ℂ ) tartalmazást is. Az ℝ+→GL(n,ℂ ) folytonos homomorfizmusokból 

kiindulva azonban eljuthatunk egy olyan definícióhoz, amely már csak a G csoportot használja, és nem 

függ a G ↪ GL(n,ℂ ) beágyazástól. Sőt, ez a definíció kiterjeszthető olyan Lie-csoportokra is, amelyek 

nem is részcsoportjai egyetlen lineáris csoportnak sem. A nehézséget a Lie-algebra műveletek 

definiálása okozza. 

A A.1.19. Tétel bizonyítását későbbre halasztjuk, most lássunk példákat. Ehhez szükségünk lesz néhány 

definícióra, amelyek ismerősek lineáris algebrából. 

A.1.20. Definíció.  Azt mondjuk, hogy az A (komplex elemű) mátrix szimmetrikus, illetve antiszimmetrikus, ha 

megegyezik a transzponáltjával, illetve annak ellentettjével: A=AT, illetve A=-AT. Az A mátrix transzponáltjának 

konjugáltját Aadjungáltjának nevezzük, és A*-gal jelöljük. Az A mátrixot önadjungáltnak, illetve 

antiönadjungáltnak mondjuk, ha megegyezik az adjungáltjával, illetve annak ellentettjével: A=A*, illetve A=-A*. 

Az A mátrix unitér, ha A*=A-1 (vö. 4.1.26. Definíció). Végezetül az A mátrix pozitív definit, ha minden 

sajátértéke pozitív valós szám. 

Megjegyzés 

A „pozitív definit” jelzőt lineáris algebrában kvadratikus alakokra alkalmaztuk. Könnyű belátni, hogy 

egy A önadjungált mátrix akkor és csak akkor pozitív definit a fenti értelemben, ha az ⟨ Au,u⟩  

kvadratikus alak pozitív definit, azaz minden nem nulla u vektorra pozitív értéket vesz föl. 

A.1.21. Példa.  Néhány korábbi ismerősünk Lie-algebrája: 

1. GL(n,ℝ), illetve GL(n,ℂ ): az összes n× n-es valós, illetve komplex mátrix tere. 
2. SL(n,ℝ), illetve SL(n,ℂ ): a nulla nyomú valós, illetve komplex mátrixok tere. 
3. O(n), illetve SO(n): az antiszimmetrikus valós mátrixok tere. 
4. U(n): az antiönadjungált komplex mátrixok tere. 
5. SU(n): a nulla nyomú, antiönadjungált komplex mátrixok tere. 

Bizonyítás. A GL(n,ℂ ) és a GL(n,ℝ) csoportok Lie-algebráját már kiszámoltuk. A A.1.4. Tétel miatt egy 

nullához közeli A mátrixra pontosan akkor lesz det(eA)=1, ha tr(A)=0. Tekintsük az inverzre, konjugáltra és a 

transzponáltra vonatkozó elemi azonosságokat: 

 

Ezekből azonnal adódik, hogy egy nullához közeli A mátrixra eA pontosan akkor ortogonális vagy unitér, ha A 

antiszimmetrikus vagy antiönadjungált. □ 

A Lie-algebra kiszámítása általában is könnyű. A jelentősége az, hogy a Lie-algebrában sokkal könnyebb 

számolni, mint az eredeti csoportban, és ezért a Lie-algebra elemzésével sokat megtudhatunk a csoport 

szerkezetéről. 

A.1.22. Példa.  Legyen G≤GL(n,ℂ ) egy összefüggő zárt részcsoport, melynek  a Lie-algebrája. Az alábbi lista 

mutatja, hogy G nagyon sok tulajdonsága leolvasható -ből. Az állításokat nem bizonyítjuk. 

• A G csoport minden összefüggő zárt részcsoportjának Lie-algebrája egy részalgebra -ben, és ez a 

részalgebra egyértelműen meghatározza a részcsoportot. 

• Egy  részalgebrát ideálnak hívunk, ha minden i∈  I,  elempárra [i,g]∈  I. Egy összefüggő zárt 

részcsoport pontosan akkor normálosztó G-ben, ha a Lie-algebrája ideál -ben. 
• Egy Lie-algebra centruma azokból az elemekből áll, amelyeknek bármely elemmel vett Lie-zárójele nulla. A 

G csoport centrumának Lie-algebrája megegyezik  centrumával. 
• Egy Lie-algebrát kommutatívnak mondunk, ha bármely két elemének Lie-zárójele nulla. A G csoport 

pontosan akkor Abel-csoport, ha  kommutatív. 
• A csoportok mintájára definiálhatók a feloldható és a nilpotens Lie-algebrák. A G csoport pontosan akkor 

feloldható, illetve nilpotens, ha  az. 
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• Egy Lie-algebrát egyszerűnek hívunk, ha nem kommutatív és nincs valódi ideálja. A  Lie-algebra pontosan 

akkor egyszerű, ha G centruma diszkrét részcsoport, és minden normálosztó benne van a centrumban. 

A.1.23. Tétel.  [Cartan] Minden G≤GL(n,ℂ ) zárt részcsoportnak van (egyetlen)  Lie-algebrája 

(A.1.17. Definíció). Ha G és  közül az egyik csupa valós mátrixból áll, akkor a másik is csupa valós mátrixból 

áll. Ha G összefüggő, akkor a  részalgebra egyértelműen meghatározza a G csoportot. 

Bizonyítás. A A.1.7. Állítás szerint az exponenciális függvény az egységmátrix egy kis környezetében bijekció. 

Tehát a  részalgebra pontosan akkor lesz Lie-algebrája a G részcsoportnak, ha az egységelemnek van olyan U 

környezete, ahol 
 

 (A.1) 

Tegyük föl egy pillanatra, hogy van ilyen  részalgebra, és próbáljuk megtalálni az elemeit! Legyen ε egy kis 

pozitív szám, és tekintsük az origó ε sugarú környezetében azokat a mátrixokat, amelyeket az exponenciális 

függvény G-be visz. Elég kis ε-ra (A.1) miatt ezek éppen -nek az ε-nál rövidebb elemei, tehát  éppen az ő 

többszöröseikből áll. Csak az a problémánk, hogy nem tudjuk előre, milyen kicsire kell választanunk ε-t. Sebaj, 

minden ε-hoz legyártjuk azt a  halmazt, amelyről azt reméljük, hogy maga  lesz, vagyis azon ε-nál nem 

hosszabb A mátrixok összes többszöröseinek halmazát, melyekre eA∈  G. Ha létezik , akkor az csak a  

halmazok közül a legkisebb lehet. Tehát a  halmazok metszete jó jelölt -re, csak be kell bizonyítani, hogy 

valóban részalgebra, és kielégíti az (A.1) egyenletet. 

A tétel bizonyításához tehát definiáljuk gl(n,ℂ ) következő részhalmazait: 

 

Mivel G zárt halmaz, ezért  zárt halmazok egy fogyó rendszere, tehát  is zárt, sőt: ha  olyan 

mátrixok, melyekre limε→0Aε létezik, akkor ez a határérték is -ben van. Ezzel a módszerrel fogunk majd 

elemeket keresni -ben! Ha eA∈  G, akkor minden ℓ egészre eℓ A∈  G, tehát  minden elemétől legfeljebb ε 

távolságra találunk ilyen ℓ A mátrixot, azaz  minden eleme tetszőleges pontossággal megközelíthető velük. A 

zártság miatt tehát . Az világos, hogy  zárt valós számmal szorzásra; belátjuk, hogy összeadásra is az. 

Legyenek hát  tetszőleges elemek. A következő határértéket a Hausdorff–Campbell–Baker-formula 

segítségével számítjuk ki, ehhez most elég az elsőrendű tagokat kiírni: 
 

 
(A.2) 

Mivel eε Aeε B∈  G, azért , ahol 

 

tart nullához, amint ε→ 0. Tehát a határérték: . Ehhez hasonlóan a következő határérték 

mutatja, hogy  zárt a Lie-zárójel műveletre is. Ehhez már a másodrendű tagok is kellenek, és háromszor is kell 

használni a Hausdorff–Campbell–Baker-formulát: 
 

 

(A.3) 

Hátra van még a (A.1) egyenlet bizonyítása. Azt már láttuk, hogy , tehát  

akármilyen U halmazra. Tegyük föl, hogy mégsem egyenlők: tehát választhatunk olyan  

mátrixsorozatot, amely 0-hoz tart, és mégis eA
n∈  G. Legyen  az An-hez legközelebbi elem -ben (ilyen 
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létezik, mert  zárt), és legyen Cn=An-Bn, továbbá Dn=Cn/∥ Cn∥ . A háromszög-egyenlőtlenség miatt 

∥ Cn∥ ≤∥ An∥  és ∥ Bn∥ ≤2∥ An∥ . Mivel ∥ Dn∥ =1 korlátos sorozat, ezért kiválasztható egy konvergens 

részsorozata, legyen ennek a határértéke D. Mivel minden Dn egységnyi távolságra van -től, azért . 

Ebből fogunk ellentmondásra jutni. Bevezetjük a Cn'=log(eA
ne-B

n), Dn'=Cn'/∥ Cn∥  és ε(n)=∥ Cn'∥  jelöléseket. 

Mivel eA_ne-B
n∈  G, azért  és . A Hausdorff–Campbell–Baker-formulából következik: 

 

Tehát Cn és Cn' távolsága . Ezért Dn és Dn' távolsága , ami nullához tart, és 

 is nullához tart. Tehát a Dn' sorozatból is kiválasztható olyan részsorozat, 

amelyik a D mátrixhoz tart. Ebből azonban  következne, ami ellentmondás – tehát a (A.1) egyenlet igaz. 

Ezzel beláttuk, hogy a kívánt  tényleg létezik. 

Végül Cartan tételének utolsó állítását igazoljuk. A (A.1) egyenlet szerint a Lie-algebra meghatározza a G∩ U 

részhalmazt, így az általa generált részcsoportot is. Könnyen látható, hogy ez nyílt részcsoport G-ben, tehát 

összefüggő G esetén G∩ U generálja G-t. □ 

A.1.24. Tétel.  Legyenek G≤GL(n,ℂ ) és H≤GL(m,ℂ ) zárt részcsoportok,  és  a Lie-algebrájuk. Minden 

θ:G→ H folytonos homomorfizmushoz hozzárendelünk egy  leképezést, amit a nullmátrix 

környezetében a 

 

képlet definiál. Ez lineáris, tehát lineárisan kiterjeszthető az egész  altérre, és megtartja a Lie-zárójel 

műveletet. Így θ' Lie-algebra homomorfizmus. Ha G összefüggő, akkor θ'-ből rekonstruálhatjuk θ-t. 

Bizonyítás. A képlet megad egy θ' függvényt a nullmátrix egy környezetében. A definícióból közvetlenül 

látható, hogy θ'(λ⋅  A)=λ⋅ θ'(A). A (A.2) egyenlet mutatja, hogy θ' összegtartó, a (A.3) egyenlet szerint pedig 

megtartja a Lie-zárójel műveletet. Mivel θ' lineáris, ezért lineárisan kiterjed az egész -re. Megfordítva: 

 

az egységmátrix egy U környezetében, és korábban már láttuk, hogy ha G összefüggő, akkor G∩ U generálja az 

egész G-t. Tehát ilyenkor θ' meghatározza θ-t. Ezzel beláttuk a tételt. □ 

A A.1.19. Tétel bizonyítása. Legyen G≤GL(n,ℂ ) tetszőleges zárt részcsoport. A A.1.23. Tétel miatt G-nek van 

egy  Lie-algebrája. Az A.1.18. Példa miatt ℝ+ Lie-algebrája ℝ. Legyen α:ℝ+→ G egy folytonos 

homomorfizmus. A A.1.24. Tétel ad egy  homomorfizmust, és könnyen látható, hogy a  

mátrix által generált egyparaméteres részcsoport éppen α. Ezzel beláttuk, hogy minden ilyen α egy 

egyparaméteres részcsoport, és a generátora benne van -ben. Fordítva: ha , akkor az A által generált 

egyparaméteres részcsoport olyan folytonos homomorfizmus, amelyik az origó egy környezetét G-be képezi. De 

ℝ+-ban minden környezet generátorrendszer, tehát az egész egyparaméteres részcsoport képe G-ben van. □ 

Végezetül bizonyítás nélkül kimondjuk Cartan tételét. 

A.1.25. Tétel.  Minden véges dimenziós  Lie-algebrához található olyan Lie-csoport, amelynek Lie-algebrája 

izomorf -vel. Sőt, az ilyen Lie-csoportok között van egy legnagyobb, amelynek az összes többi 

faktorcsoportja. 

2. Az általános lineáris csoport 

Ebben a szakaszban az általános lineáris csoportra, GL(n,ℂ )-re koncentrálunk. Olyan részcsoportokat keresünk 

benne, amelyek segítségével jobban megérthetjük a szerkezetét. Ugyanez a módszer használható az általános 

Lie-csoportok vizsgálatára is. 
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Az U(n) unitér csoport elemei távolságtartó transzformációk, ezért minden elem normája 1. Ezzel beláttuk a 

következő tétel felét – a bizonyítást hamarosan folytatjuk. 

A.2.1. Tétel.  Az U(n)≤GL(n,ℂ ) részcsoport kompakt, és minden kompakt részcsoport konjugált az U(n) egy 

részcsoportjával. 

A.2.2. Definíció.  Az U(n) részcsoportot és konjugáltjait a GL(n,ℂ )maximális kompakt részcsoportjainak 

nevezzük. 

A.2.3. Definíció.  A síkbeli forgatások csoportja, SO(2) „kör alakú”. Ezért az SO(2) csoport m példányának 

direkt szorzatát és az ezzel folytonosan izomorf csoportokat m-dimenziós tórusznak nevezzük, és Tm-mel 

jelöljük. 

A A.2.1. Tétel bizonyítása Legyen először G≤GL(n,ℂ ) egy véges részcsoport. Szokás szerint *-gal jelöljük G 

hatását a vektorokon, azaz ha g=A∈  G egy mátrix és v∈ℂ n, akkor g*v=Av. Legyen ⟨ v,w⟩  a vektorok szokásos 

skaláris szorzataℂ n-ben, azaz v=(v1,..., vn)∈ℂ n és w=(w1,..., vn)∈ℂ n esetén  (ezt 

csak a szövegkörnyezet különbözteti meg a generált altér és részcsoport hasonló jelölésétől). A skaláris 

szorzatra úgy tekintünk, mint egy kétváltozós függvényre, és kiátlagoljuk a transzformáltjait: 

 

Ez a kiátlagolt függvény egy új skaláris szorzás ℂ n-en, amelyre nézve euklideszi teret kapunk. Az új skaláris 

szorzat ráadásul G-invariáns: 

 

Más szóval minden g∈  G unitér transzformáció lett. Az új skaláris szorzáshoz is lehet ortonormált bázist 

választani – tehát a két skaláris szorzás egy bázistranszformációval egymásba vihető. Ezzel beláttuk, hogy a G 

részcsoport átkonjugálható az U(n) egy részcsoportjába. Ezt szeretnénk általánosítani tetszőleges kompakt 

részcsoportra! Az átlagolás analogonja az integrálás – ezért csak a bizonyítás elveit vázoljuk. 

Először tóruszokra általánosítunk. Az SO(2) elemei forgatások, [0,2π)-beli számokkal adhatjuk meg őket. Ezért 

Tm elemei s=(s1,s2,..., sm) vektorok, ahol 0≤ si<2π. Legyen θ:Tm→GL(n,ℂ ) egy folytonos homomorfizmus. 

Bevezetjük az új skaláris szorzást: TODO 

 

Mint korábban, most is mindegyik θ(s) unitér transzformáció lett, azaz a θ(Tm) részcsoport alkalmas 

konjugálással az U(n) egy részcsoportjába vihető. 

Térjünk rá az általános esetre. Belátható, hogy GL(n,ℂ ) minden zárt részcsoportján van egy olyan mérték, 

amelyre tetszőleges X⊆ G nyílt halmaz mértéke megegyezik mindegyik gX mértékével minden g∈  G-re. Ezt 

Haar-mértéknek hívják. Minden folytonos függvényt lehet integrálni a Haar-mérték szerint, és ha a részcsoport 

kompakt, akkor az integrál mindig véges lesz. Tehát a fenti bizonyítás elmondható minden kompakt 

részcsoportra. Ebből következik a A.2.1. Tétel. □ 

Ha A≤GL(n,ℂ ) kompakt Abel-féle részcsoport, akkor a A.2.1. Tétel szerint konjugálással elérhetjük, hogy A 

csupa unitér mátrixból álljon, azaz feltehető, hogy A≤ U(n). Ezt szeretnénk még egyszerűbb alakra hozni: 

dimenzió szerinti indukcióval keresünk olyan ortonormált bázist ℂ n-ben, amelyben A minden eleme (egyszerre) 

diagonális alakú. Legyen hát α∈  A olyan mátrix, amelyik még nem diagonális. Ekkor α-nak van olyan V<ℂ n 

sajátaltere, amelyik nem az egész tér. Mivel α unitér, a V⊥ merőleges kiegészítő is α-invariáns altér. Mivel A 

elemei mind unitérek és fölcserélhetők α-val, azért V és V⊥ invariánsak A minden elemére. Az indukciós feltétel 

szerint van V-ben és V⊥-ben olyan ortonormált bázis, amelyben A minden eleme diagonális – ezek együttvéve 

épp megfelelő bázist alkotnak az egész ℂ n-ben. Ezzel beláttuk: 
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A.2.4. Tétel.  Legyen Tmax≤ U(n) a diagonális mátrixok részcsoportja. Ez n-dimenziós tórusz, és minden A≤ U(n) 

Abel-féle részcsoport Tmax-ba konjugálható. A GL(n,ℂ ) csoport minden kompakt, összefüggő Abel-féle 

részcsoportja legfeljebb n-dimenziós tórusz, és benne van Tmax egy konjugáltjában. Ezért a Tmax konjugáltjait 

maximális tóruszoknak hívjuk. 

Ezeknek a módszereknek számtalan alkalmazása van. Lássunk ízelítőül egy véges csoportokról szóló állítást. 

A.2.5. Tétel.  [Jordan] Létezik egy, csak az n-től függő Nn korlát a következő tulajdonsággal: minden 

G<GL(n,ℂ ) véges részcsoportnak van legfeljebb Nn-indexű Abel-féle normálosztója. 

Bizonyítás. A 4.12.48. Feladatban megmutattuk, hogy ha a G csoportban van N-indexű részcsoport, akkor ez 

tartalmazza G-nek egy legfeljebb N!-indexű normálosztóját. Így az állítást elég normálosztó helyett 

részcsoportra belátni. 

Az n dimenzió szerinti indukcióval bizonyítunk. Mivel GL(1,ℂ ) Abel-csoport, ezért N1=1 megfelelő. Tegyük 

föl, hogy n-nél kisebb dimenzióban igaz a tétel. Jelölje H azon 1-determinánsú mátrixok halmazát, melyek egy 

G-beli mátrix skalárszorosai – ez a H véges részcsoport SL(n,ℂ )-ben. Tekintsük azt a ℂ ××SL(n,ℂ )→GL(n,ℂ ) 

homomorfizmust, melynél (α,A)↦ α A. Mivel G benne van a ℂ ×× H részcsoport képében, azért elég H-ban Nn-

indexű Abel-féle részcsoportot találni. A A.2.1. Tétel szerint feltehető, hogy H≤SU(n). 

Minden δ<1 számra jelölje Hδ≤ H az egységmátrixtól legfeljebb δ távolságra lévő H-beli elemek által generált 

részcsoportot. Tegyük föl, hogy Hδ≠{E}, legyen α∈  Hδ az E-hez legközelebbi, E-től különböző elem, β∈  Hδ 

pedig az E-hez legközelebbi α-val nem fölcserélhető elem, ha van ilyen. Ha A=E-α és B=E-β, akkor világos, 

hogy 0<∥ A∥ ,∥ B∥ <δ. Az alábbi számolásban kiesnek a lineáris tagok, továbbá a csak A-hatványt vagy csak B-

hatványt tartalmazó tagok: 

 

tehát az αβα-1β-1 kommutátor még közelebb van E-hez, mint α, így csak E lehet. Ez ellentmondás, β nem létezik 

– tehát α benne van Hδ centrumában. Az SU(n) csoportban csak n darab λ E alakú mátrix van, és ha δ kisebb 

bármely kettő távolságánál, akkor α nem ilyen alakú mátrix, tehát van legalább két sajátaltere. A Hδ elemei 

megőrzik α sajátaltereit, ezért Hδ részcsoportja legfeljebb n darab GL(m,ℂ ) direkt szorzatának (ahol m<n). Az 

indukciós feltétel miatt van legfeljebb Nn-1
n-indexű Abel-féle részcsoport Hδ-ban. 

Beláttuk tehát, hogy van olyan csak n-től függő δ, hogy Hδ-nak már van egy „kis” indexű Abel-féle 

részcsoportja. Így elegendő Hδ indexét megbecsülni H-ban. A Haar-mérték segítségével lehet térfogatot mérni 

SU(n)-ben. Egy Hδ szerinti bal oldali reprezentánsrendszer (4.4.19. Definíció) minden eleme köré δ/2 sugarú 

gömböt rajzolunk SU(n)-be. Ezek páronként diszjunktak, tehát az össztérfogatuk legfeljebb akkora, mint az 

SU(n) teljes térfogata. Ez δ-tól és n-től függő felső becslést ad a [H:Hδ] indexre. □ 

A.2.6. Állítás.  Legyen B≤GL(n,ℂ ) a felső háromszögmátrixok részcsoportja (4.11.11. Definíció). Ekkor a 

következők teljesülnek. 

1. B összefüggő, feloldható (4.13.25. Feladat) és maximális az ilyen tulajdonságú részcsoportok között. 
2. Aki már tanult topológiát, az beláthatja, hogy a GL(n,ℂ )/B faktortér kompakt, és B minimális az ilyen 

tulajdonságú részcsoportok között. 
3. A maximális összefüggő és feloldható részcsoportok ugyanazok, mint azok a minimális részcsoportok, 

amelyek szerinti faktortér kompakt. Az ilyen tulajdonságú részcsoportokat Borel-részcsoportoknak hívjuk. 
4. Minden Borel-részcsoport konjugált B-vel. Más szóval: minden Borel-részcsoporthoz találhatunk egy olyan 

bázistranszformációt, hogy az új bázisban ez a részcsoport megegyezik a felső háromszögmátrixok 

csoportjával. 

Megjegyzés 

A Jordan-normálalak létezése mutatja, hogy minden csoportelem benne van egy Borel-részcsoportban, 

vagy másképp fogalmazva, a Borel-részcsoportok uniója az egész GL(n,ℂ ). Nagyon gyakori, hogy egy 

csoportelméleti állítást két lépésben bizonyítanak: geometriai módszerekkel vizsgálják a csoport 

hatását a GL(n,ℂ )/B faktortéren, és visszavezetik a problémát egy B-re vonatkozó állításra, ez utóbbit 

pedig csoportelméleti módszerekkel belátják. Amíg GL(n,ℂ )-ben alig vannak normálosztók, addig B 

feloldható, és feloldható csoportokra könnyű indukciós bizonyításokat csinálni. 
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Emlékeztetjük az Olvasót, hogy egy önadjungált mátrix mindig diagonalizálható, továbbá a sajátértékei és a 

hozzájuk tartozó sajátalterek egyértelműen meghatározzák az önadjungált mátrixot. Ha az A mátrix önadjungált, 

akkor A2 és eA is az – hiszen egy hatványsort tagonként lehet konjugálni és transzponálni. Egy olyan bázisban, 

ahol A diagonális, A2 és eA is az, sőt, mindhárom mátrixnak ugyanazok a sajátalterei is. Tehát a mátrixok 

kölcsönösen meghatározzák egymást. Ezzel beláttuk: 

A.2.7. Tétel.  Az exponenciális függvény bijekció az összes önadjungált mátrix teréből a pozitív definit 

önadjungált mátrixok terébe (lásd a A.1.20. Definíciót). Ezért minden pozitív definit önadjungált mátrixnak van 

egyetlen önadjungált logaritmusa. Hasonlóan: minden pozitív definit önadjungált mátrixnak van egyértelműen 

meghatározott pozitív definit önadjungált négyzetgyöke. 

3. Végesen generált, végesen prezentált csoportok 

Elevenítsük föl a 10. szakasz legfontosabb fogalmait, állításait. A 4.10.2. Tétel a szabad csoportokról szól, a 

4.10.13. Tétel pedig arról, hogyan adhatunk meg más csoportokat generátorok és definiáló relációk segítségével. 

A.3.1. Definíció.  Egy csoport nyilván akkor végesen generált (azaz akkor van véges generátorrendszere), ha 

megadható véges számú generátor és akármennyi reláció segítségével. Ha még a relációkból is elég véges sok, 

akkor végesen prezentált csoportról beszélünk. 

A geometriában sokféle csoporttal találkozunk. Már megismerkedtünk a transzformációcsoportokkal. A 

geometria másik – talán a legfontosabb – csoportkonstrukciója a fundamentális csoport. Legyen X⊆ℝn egy 

tetszőleges részhalmaz. Kijelölünk egy P∈  X bázispontot. Ezek után olyan folytonos útvonalakat vizsgálunk, 

amelyek a bázispontból indulnak, ugyanoda érkeznek vissza, és egész úton végig az X halmazban maradnak. 

Két útvonalat ekvivalensnek tartunk, ha folytonos deformációval az X halmazon belül egymásba alakíthatók. (A 

topológiában ezeket homotópoknak nevezik.) Az ekvivalenciaosztályok halmazát π1(X,P)-vel jelöljük, ez az X 

fundamentális csoportja. Illetve most még csak halmaz, de csoportot csinálunk belőle: két útvonal szorzata az az 

útvonal lesz, amelyik először végighalad az egyik úton, utána pedig a másikon; egy útvonal inverze pedig 

ugyanazt az útvonalat járja be, csak fordított irányban. Az egységelem a konstans út: a bázispontból indul, de 

azután ott is marad, „helyben jár”. A szükséges bizonyításokat a topológiakönyvekre hagyjuk. Ugyanez a 

definíció elmondható minden olyan szituációban, ahol beszélhetünk folytonos útvonalakról és folytonos 

deformációkról, tehát X tetszőleges topológikus tér lehet, nem csak ℝn részhalmaza. Lássunk néhány példát! 

A.1. ábra - A tórusz és a kettő nemű felület fundamentális csoportja. 

 

A.3.2. Példa.  Egyszerű alakzatok fundamentális csoportja: 

1. Pont, egyenes, az egész sík és egy körlap fundamentális csoportja az egyelemű csoport. 
2. Körvonal fundamentális csoportja ℤ +. 
3. Gömbfelület fundamentális csoportja az egyelemű csoport. 
4. A bal oldali rajzon látható áttetsző tóruszfelület fundamentális csoportját a berajzolt két útvonal generálja, 

közöttük egyetlen reláció van: aba-1b-1=1. Tehát a csoport éppen ℤ +×ℤ +. 
5. A jobb oldali rajzon látható áttetsző felületet 2 nemű vagy 2 génuszú felületnek hívják. A fundamentális 

csoportját a berajzolt négy útvonal generálja, egy relációval: 
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Könnyű bizonyítások Az első és a harmadik példában azt kell látni, hogy minden útvonal folytonosan 

deformálható a „konstans út”-ba. A körvonalon haladó útvonalakra definiálható a körüljárási szám: irányítjuk a 

kört, és előjelesen mérjük a megtett utat – amikor ismét a kezdőpontba érkezünk, a megtett út a kör kerületének 

egész számszorosa, ez az egész szám a körüljárási szám. Könnyű belátni, hogy két útvonal pontosan akkor 

homotóp egymással, ha megegyezik a körüljárási számuk. □ 

A A.3.2. Példa (4) állításának bizonyítása Ha a tóruszt felvágjuk az a és b útvonalak mentén, akkor egy 

téglalapszerű alakzatot kapunk. Az a útvonalból lesz a „téglalap” két „vízszintes” oldala, b-ből pedig a két 

„függőleges” oldal. Fordítva, a téglalapból is eljuthatunk a tóruszhoz: először két szemközti oldalt 

összeragasztunk, így egy „csövet” kapunk. Utána ezt a csövet karikába hajtjuk, és a két végét összeragasztjuk, 

így jutunk a tóruszhoz. A téglalap oldalaiból lesznek ragasztás után az a és b útvonalak, ezért a téglalap 

oldalvektorait szintén a-val és b-vel jelöljük. Minden tóruszon haladó útvonalat berajzolhatunk a téglalapra is: 

csak arra kell figyelni, hogy ha az út az egyik oldalon kimegy a téglalapból, akkor a szemközti oldalon jön 

vissza. Az is világos, hogy az utak – folytonos deformációval – „kifújhatók” a téglalap belsejéből a határára. 

Tehát minden útvonal homotóp egy olyannal, ami csak az a, b utakat és inverzüket (azaz a megfordításukat) 

ismételgeti néhányszor. Ezért a és b generálják a fundamentális csoportot. Például, ha körbesétálunk a téglalap 

határán, éppen az aba-1b-1 utat járjuk be. De ez a körséta a téglalap belsejében összehúzható, tehát homotóp a 

konstans sétával. Ezzel beláttuk az aba-1b-1=1 relációt. 

Miért nem kell több relációt keresnünk? Ehhez a ragasztást megismételjük egy kicsit elegánsabban is: először a 

téglalap eltolt példányaival kicsempézzük a síkot. Az ábránk szimmetrikus az a és a b vektorokkal való 

eltolásra. Ha azonosítjuk a síknak a Γ=aℤ ++bℤ +≤ℝ2 részcsoport szerint egy mellékosztályba eső pontjait, akkor 

megint a tóruszhoz jutunk. 

Úgy érdemes erre a képre gondolni, hogy ha a tóruszt „kitekerjük mindkét irányban”, akkor a csempézett síkot 

kapjuk. A tóruszon haladó útvonalainkat a csempézett síkban is le tudjuk rajzolni, sőt, itt folytonosak lesznek. 

De nem feltétlenül érkeznek vissza a kiindulópontba: csak azt tudjuk, hogy a kezdőpont mellékosztályába 

kerülünk. 

 

Ebből látható, hogy a tórusz fundamentális csoportja Γ=aℤ ++bℤ +. □ 

A.3.3. Megjegyzés.  Az ábrán vastag vonallal berajzoltuk az s=abababa-3b-3 útvonalat. Az útvonal körbeér, tehát 

a fundamentális csoportban s=1. Max Dehn vette észre, hogy a rajzról több is leolvasható: az útvonal olyan 

tartományt határol, melyben hat eltolt példánya van a téglalapunknak. Dehn minden téglalapot megfeleltetett az 

aba-1b-1 reláció egy konjugáltjának, és előállította az s útvonalat e hat konjugált reláció szorzataként – a 

képletben helyhiány miatt az A=a-1 és B=b-1 jelölést, továbbá a gh=hgh-1 rövidítést használjuk: 

 

(érdemes követni a rajzon). Dehn megmutatta, hogy ez a módszer általánosítható minden végesen prezentált 

csoportra. 
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A A.3.2. (5) állításának bizonyítása Tekintsük a kettő nemű felületet (lásd a jobb oldali rajzot a A.1. ábrán). 

Indítsunk el egy hangyát a bázispont mellől, az a görbe mellett a nyíl irányában úgy, hogy a görbe a hangya bal 

oldalán legyen. A hangya szorosan a görbe mellett haladjon, és amikor visszajut a bázispont mellé, forduljon be 

(jobbra), és kövesse tovább a következő görbét. Ezt folytassa, mindig a bal lábai felől kövesse az újabb és újabb 

görbéket (amilyen sorrendben felbukkannak), a bázispontnál mindig forduljon, és soha ne lépjen rá egyetlen 

berajzolt görbére sem. Ellenőrizze az Olvasó, hogy a hangya rendre az a, b, a-1, b-1, c, d, c-1 és d-1 görbék mentén 

halad, míg végül visszajut a kiindulópontba. Ezért ha a kettő nemű felületet a megadott görbék mentén 

felvágjuk, egy nyolcszöghöz jutunk, melynek pereme éppen a hangya által bejárt útvonal. Ugyanúgy, mint a 

tórusz esetében, most is látjuk, hogy a négy útvonal generálja a fundamentális csoportot, és a nyolcszög 

peremén körbe leolvasva a betűket éppen a A.3.2. (5)-ben megadott relációt kapjuk. A sík csempézése azonban 

egy kicsit trükkösebb: ragasztás után a nyolcszög minden csúcsa egy pontban találkozik, tehát olyan nyolcszöget 

keresünk, amelyben a szögek összege éppen 360 fok, és megfelelő oldalai egyenlő hosszúak. Euklideszi 

geometriában ilyen nincs, de szerencsére a Bolyai-geometriában megrajzolható. A (4) pont bizonyításában 

téglalapunk volt, annak eltoltjaival csempéztük ki a síkot, és észrevettük, hogy az összes felhasznált eltolás egy 

ℤ +×ℤ +-szal izomorf csoportot alkot. Most egy nyolcszöget találtunk, az ő eltoltjai is csempézik a Bolyai-síkot, 

jelöljük most is Γ-val az ehhez szükséges eltolások részcsoportját. A (4)-gyel ellentétben ez a Γ nem 

kommutatív, első pillantásra nem látszik, hogy milyen csoportot kaptunk. Az viszont most is igaz, hogy ha az 

egy Γ-pályára eső pontokat azonosítjuk egymással, akkor visszakapjuk a kettő nemű felületet. Követve a 

korábbi gondolatmenetünket, a felületen haladó utakat most a Bolyai-síkra rajzoljuk. Ez a trükk most is 

azonosítja a fundamentális csoportot Γ-val, és az is kiderül, hogy a megadott prezentáció helyes, nincs extra 

reláció a generátorok közt. □ 

Megjegyzés 

Az előző bizonyításban kiderült, hogyan lehet megadni a Γ csoportot négy generátorral és egy 

relációval. Mégsem nyilvánvaló, hogy mi ez a csoport. Később a A.3.19. Tételben látni fogjuk, hogy 

megoldható benne a szóprobléma. Bizonyítás nélkül megemlítjük, hogy a Γ csoport nagyon sok 

tulajdonsága hasonlít a szabad csoportokéhoz. Például minden végtelen indexű részcsoportja szabad. 

A.3.4. Megjegyzés.  A A.3.2. (4) és (5) bizonyításában használt, útvonalakról szóló érvelésünk sokkal 

általánosabban is működik! Legyen X egy topológikus tér (ez felel meg korábbi euklideszi-, illetve Bolyai-

síknak) és Γ az X folytonos transzformációinak egy csoportja (az idézett bizonyításokban ezt szintén Γ-val 

jelöltük). Tegyük föl, hogy a Γ pályáinak nincs torlódási pontja, és az egységelemen kívül mindegyik 

transzformáció fixpontmentes. (Mindkét példa ilyen, hiszen egy csempézésben az egy pályán lévő pontok 

távolsága nem lehet kisebb, mint a csempe legkisebb oldala.) Azonosítsuk az egy pályára eső pontokat, az így 

kapott teret X/Γ-val szokták jelölni. (Korábban ez volt a tóruszfelület, illetve a kettő nemű felület.) Rögtön 

fölmerül a kérdés: „hogy néz ki”, „milyen alakú” ez az X/Γ tér? Az X/Γ-beli útvonalakat most is rajzolhatjuk X-

be, megint azt vizsgáljuk, bezárulnak-e vagy sem. Ez alapján X és X/Γ kapcsolatát így szemléltethetjük: X-et a 

Γ-beli szimmetriák mentén „felcsavarva” kapjuk X/Γ-t, vagy fordítva, a X/Γ-beli hurkok egy részét „kitekerve” 

kapjuk X-et. Ezt precízen is kimondjuk: Az X fundamentális csoportja azonosítható egy normálosztóval X/Γ 

fundamentális csoportjában, a faktorcsoport pedig izomorf Γ-val. Speciálisan, ha X fundamentális csoportja az 

egyelemű csoport, akkor X/Γ fundamentális csoportja izomorf Γ-val. 

A.3.5. Példa.  A bekezdés végére látni fogjuk, hogy az előző példákban szereplő Γ csoportok diszkrét 

részcsoportok, előtte azonban keressünk egyszerűbb példákat. Nyilván (ℤ +)n diszkrét részcsoport az ℝn additív 

csoportjában. Könnyen megmutatható, hogy GL(n,ℂ ) kompakt részcsoportjaiban (például O(n)-ben és U(n)-

ben) minden diszkrét részcsoport véges. Fizikában, kémiában nagyon fontosak a kristályok 

szimmetriacsoportjai, ezek nem mások, mint az AGL(3,ℝ) diszkrét részcsoportjai. A A.2.5. Tétel bizonyításának 

mintájára ezeket viszonylag könnyű meghatározni. A GL(n,ℤ ) csoport, vagyis az invertálható egész elemű 

mátrixok részcsoportja diszkrét, ez legkönnyebben úgy látható, ha a mátrixok nagyságát most másképpen 

mérjük: az elemek abszolút értékének maximumával. Így két különböző egész elemű mátrix távolsága legalább 

1 lesz. A Bolyai-sík egybevágóságainak csoportja is beágyazható zárt részcsoportként GL(3,ℂ )-be, tehát van 

értelme ott is diszkrét részcsoportokról beszélni. Belátható, hogy a A.3.2. (5) bizonyításában talált Γ részcsoport 

tényleg diszkrét. 

A.3.6. Példa.  Legyen G≤GL(n,ℂ ) egy zárt részcsoport, Γ≤ G pedig egy diszkrét részcsoport. Elismételjük a 

A.3.4. Megjegyzésben látott konstrukciót X=G-vel. Most a G/Γ faktortérnek algebrai jelentése is van: Γ 

mellékosztályainak a tere, de G/Γ általában csak topológikus tér, nem csoport! Ha G izomorf a síkbeli vektorok 

additív csoportjával, akkor Γ lehet egyelemű, izomorf ℤ +-szal, vagy ℤ +×ℤ +-szal. (Gondolkodjon el az Olvasó, 



 Szabó Endre: Csoportelméleti 

kalandozások 
 

 430  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

miért nincs másféle diszkrét részcsoport.) A G/Γ faktortér ezekben az esetekben rendre a sík, egy henger, illetve 

egy tóruszfelület. 

Ezen a példán jól látszik, hogy a diszkrét részcsoportok között vannak „soványak” és „kövérek”. Minél 

„kövérebb” a részcsoport, annál „kisebb” lesz a faktortér. Később fontosak lesznek a „nagyon kövér” 

részcsoportok, ezekről szól a következő definíció: 

A.3.7. Definíció.  Legyen G≤GL(n,ℂ ) egy zárt részcsoport, Γ≤ G pedig egy diszkrét részcsoport. A G csoport 

Haar-mértéke (lásd a A.2.1 bizonyításában) ad egy mértéket a G/Γ téren is. Azt mondjuk, hogy ΓrácsG-ben, ha 

a G/Γ faktortér mértéke véges. Ilyenkor minden rajta értelmezett folytonos függvény integrálja véges. Fontos 

speciális eset: ha G/Γ kompakt, akkor Γ egy rács. 

A.3.8. Példa.  Legyen G=SL(n,ℝ) és Γ=SL(n,ℤ ) az egész elemű, 1 determinánsú mátrixok csoportja. Ez is 

diszkrét részcsoport, de most sokkal nehezebb elképzelni az SL(n,ℝ)/SL(n,ℤ ) faktorteret. Ezért minden 

geometriai információ, pl. a fundamentális csoport is, sokat segít a tér vizsgálatában. Belátható, hogy ha n>2, 

akkor SL(n,ℝ) fundamentális csoportja az egyelemű csoport, tehát a faktortér fundamentális csoportja éppen 

SL(n,ℤ ). Fontos észrevétel, hogy SL(n,ℤ ) „nagy” részcsoport, az egész SL(n,ℝ)-ben „mindenütt ott van”, azaz a 

G-beli mátrixok Γ-tól mért távolsága korlátos. Ezért a faktortér kompakt, tehát SL(n,ℤ ) egy rács. 

A következő állítás is elemi módon bizonyítható. 

A.3.9. Tétel.  Minden X⊂ℝn korlátos zárt halmaz fundamentális csoportja végesen prezentált. Fordítva: minden 

végesen prezentált csoport előáll, mint egy ilyen X fundamentális csoportja. 

Legyen X egy gráf, tehát néhány csúcs és az őket összekötő élek. Most úgy mérjük a távolságot, hogy minden él 

hosszát egységnyinek vesszük. Minden folytonos útvonal könnyen átalakítható olyanná, amelyik egyenletesen 

egységnyi sebességgel halad, és élek belsejében soha nem fordul vissza. Egy ilyen átalakított útvonalat úgy 

adhatunk meg, hogy felsoroljuk a menet közben használt éleket. (Segít, ha először elnevezzük és irányítjuk az 

éleket.) Az utak tehát az élekből és inverzükből alkotott szavak – a 4.10.2. Tétel bizonyításában éppen ilyen 

szavakból állt a szabad csoport. Tehát a gráf fundamentális csoportja (akárhová választhatjuk a bázispontot) 

részcsoportja lesz az élek által generált szabad csoportnak. A 4.10.6. Tétel szerint minden részcsoport szabad 

csoport. Most azonban nem akarunk a Nielsen–Schreier-tételre hivatkozni, mert azt éppen a gráfok 

fundamentális csoportja segítségével fogjuk bizonyítani (A.3.16. Példa). Ezért nekiállunk egyszerűsíteni a 

gráfot. Először is elhagyjuk azokat a komponenseket, amelyek nem tartalmazzák a bázispontot. Ezután 

választunk egy feszítő fát, azaz egy maximális körmentes részgráfot. A részgráfot összehúzzuk egyetlen pontba 

– könnyű látni, hogy ettől nem változik meg a fundamentális csoport. Végül olyan gráfhoz jutottunk, amelynek 

egyetlen csúcsa van (ahová összehúztuk a részgráfot), és abból indul ki néhány hurokél. Mivel csak egy csúcs 

van, az éleket akármilyen sorrendben lehet kombinálni – tehát most már a fundamentális csoport nem csupán 

részcsoport, hanem az élek által generált teljes szabad csoport. Ezt az utolsó lépést meg is fordíthatjuk: minden 

szabad csoportból gyárthatunk egy olyan gráfot, amelynek egyetlen csúcsa van, és éppen annyi éle, mint 

amennyi a generátorok száma. Tehát: 

A.3.10. Tétel.  Egy gráf fundamentális csoportja szabad csoport. Minden szabad csoport izomorf egy gráf 

fundamentális csoportjával. Véges összefüggő gráfra: 

 

A.3.11. Tétel.  PSL(2,ℝ)-nek van 2 rangú szabad részcsoportja. 

Bizonyítás. Képzeljük el, hogy a számegyenest körbe hajlítjuk, és a két végét a ∞ pont segítségével 

összeragasztjuk – így egy körvonalat kapunk. A 4.14.4. Gyakorlatban (és a 4.12.14. Gyakorlat utáni apró betűs 

elmélkedésben) kiderült: a PGL(2,ℝ) csoport nem más, mint a törtlineáris leképezések csoportja, és ezek éppen 

a mi körvonalunkon hatnak. Tekintsük a következő törtlineáris leképezéseket: 

 

Az α leképezésnek két fixpontja van: 0 „taszító”, ∞ pedig „vonzó”, azaz minden más pont 0-tól távolodik és ∞-

hez közeledik. Legyen A- a legfeljebb 1/10 abszolút értékű számok halmaza, A+ pedig a legalább 10 abszolút 

értékű számok halmaza. Látjuk, hogy α az A- komplementumát teljes egészében az A+ belsejébe képezi, és 

fordítva, α-1 az A+ komplementumát mindenestül az A--ba viszi. A β leképezés konjugáltja az α-nak, nem 



 Szabó Endre: Csoportelméleti 

kalandozások 
 

 431  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

meglepő tehát, hogy nagyon hasonlóan viselkedik. Mivel θ(1)=0 és θ(-1)=∞, ezért β-nak 1 a taszító és -1 a 

vonzó fixpontja. Legyen B+=θ-1(A+) és B-=θ-1(A-), ezek diszjunktak A+-tól és A--tól, és a konjugáltság miatt 

ezekre is teljesül: β teljes egészében B+-ba viszi a B- komplementumát, β-1 pedig B--ba viszi B+ komplementumát. 

A következő lemma miatt α és β szabad csoportot generál. □ 

A.3.12. Lemma.  [Pingpong-lemma] Legyen G permutációcsoport az X halmazon. Ha találunk az α,β∈  G 

elemekhez olyan A-,A+,B-,B+⊆ X páronként diszjunkt részhalmazokat, amelyekre 

 

teljesül, akkor α és β szabad részcsoportot generál. 

Bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy egy egyszerűsíthetetlen szó soha nem lesz egyenlő 1-gyel. Tekintsük 

például a w=α-1β20α egyszerűsíthetetlen szót. Az utolsó α tényező a négy kiválasztott halmazunkból hármat az 

A+-ba képez. A β20 faktor első β-ja ezt az A+ halmazt mindenestül B+-ba viszi, majd a többi tizenkilenc β tényező 

is B+-ban tartja az eredményt. Végül az utolsónak alkalmazott α-1 faktor az egész B+ halmazt szőröstül-bőröstül 

A--ba képezi. Tehát w három halmazunkat is A--ba viszi, nem lehet az identitás. Ugyanez a tulajdonsága megvan 

mindegyik egyszerűsíthetetlen szónak: az első lépésben három halmazunk képe ugyanoda kerül, és a további 

lépésekben sem válnak el egymástól. Ez pedig bizonyítja a lemmát. □ 

A Pingpong-lemmának számtalan variánsa van. Az egyik legnevezetesebb alkalmazása a Tits-alternatíva. A 

bizonyítás elég bonyolult, de a csattanó ugyanaz, mint a A.3.11. Tételben: vonzó és taszító fixpontokat 

keresünk, majd ezek környezeteivel pingpongozunk. Íme, a tétel. 

A.3.13. Tétel.  [Tits-alternatíva] Tetszőleges G≤GL(n,ℂ ) végesen generált részcsoport vagy tartalmaz véges 

indexű feloldható normálosztót, vagy pedig van 2 rangú szabad részcsoportja. (A ℂ  helyett bármilyen testet is 

írhatunk.) 

A.3.14. Definíció.  Legyen G végesen generált csoport, X⊆ G pedig egy véges generátorrendszer. A csoport 

Cayley-gráfjának a csúcsai a csoport elemei. Minden g∈  G elemhez és x∈  X generátorhoz egy irányított él 

tartozik: a g csúcsot köti össze a gx csúccsal, és az élre ráragasztunk egy x címkét. Két csúcs távolsága az őket 

összekötő legrövidebb élsorozat hossza – szabad az irányítással szemben haladni. 

A Cayley-gráf közeli rokona a Cayley-reprezentációnak (4.5.24. Tétel). Minden h∈  G elemnek megfelel a gráf 

egy transzformációja: a csúcsokat a g↦ hg szabály szerint permutálja (ez éppen a Cayley-reprezentáció), és a 

(g,gx) élet a (hg,hgx) élbe transzformálja. A gráf függ a generátorrendszer választásától, viszont sok-sok 

geometriai tulajdonsága csak a csoporton múlik. 

A.3.15. Példa.  A 4.5.34. Feladat útmutatójában megkonstruáltunk egy Cayley-gráfot, ott a generátorrendszer az 

egész csoport volt. A A.3.2. Példa (4) és (5) pontjait úgy bizonyítottuk, hogy menet közben megrajzoltuk a 

fundamentális csoport Cayley-gráfját: a csempézés csúcsait, éleit, és a rájuk írt címkéket. 

A.3.16. Példa.   Legyen F=⟨ a,b⟩  a két elem által generált szabad csoport, jelölje  a Cayley-gráfját. Ez egy 

olyan szerteágazó fa, amelyben minden csúcsból négy él indul ki, a,b,a-1,b-1 címkékkel. (A gráfban azért nem 

lehet kör, mert az egy relációt adna a csoportban.) Legyen H≤ F egy tetszőleges részcsoport! Láttuk, hogy H 

permutálja  csúcsait és éleit. Azonosítsuk egymással az egy H-pályán lévő csúcsokat és az egy H-pályán lévő 

éleket, az így kapott  faktorgráf fundamentális csoportja – a A.3.4. Megjegyzés szerint – izomorf H-val. 

A A.3.10. Tétel miatt H szabad csoport. Ezzel beláttuk a Nielsen–Schreier-tételt (4.10.6. Tétel). 

A.3.17. Példa.  Vizsgáljuk tovább az F=⟨ a,b⟩  szabad csoport Cayley-gráfját. A gráf csúcsai, amint a 4.10.2. 

Tétel bizonyításában láttuk, az a,b,a-1,b-1 betűkből készített egyszerűsíthetetlen szavak. Ha kihagyjuk belőle az 1 

csúcsot (azaz az üres szót), akkor négy darabra esik szét: azok a szavak kerülnek egy helyre, amelyek 

ugyanazzal a betűvel kezdődnek. Ha viszont az 1 négy szomszédját is eltávolítjuk, akkor tizenkét darabra esik a 

gráf, az első két betű alapján. Mind a tizenkét darabot azonosíthatjuk az előző négy valamelyikével: például az 

ab-vel kezdődő szavak halmazát az a-1 csoportelem éppen a b-vel kezdődőek halmazába transzformálja. Tehát 

felvágtuk az F Cayley-gráfját 12 darabra (és még öt kimaradt elemre), majd a darabokat addig mozgattuk a 

csoport elemeivel, míg a Cayley-gráfot háromszorosan lefedtük (még marad is két fölösleges elemünk). 

Neumann János amenábilis csoportoknak nevezte el azokat a csoportokat, amelyekben nem lehet ilyen 

átdarabolást végezni. Egy meglepő következmény: 
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A.3.18. Tétel.  [Banach–Tarski-paradoxon] Egy tömör gömb feldarabolható véges sok részhalmazra úgy, hogy a 

darabokból három, az eredetivel egybevágó gömb állítható össze. 

Bizonyítás. A tömör gömb szimmetriacsoportja SO(3). A 4.8.43. Feladat miatt ez egyszerű csoport, tehát nincs 

nagy feloldható normálosztója. Ezért a Tits-alternatíva szerint SO(3)-ban van egy 2 rangú szabad F részcsoport. 

(A kíváncsi Olvasó megpróbálhatja ezt Tits tétele nélkül belátni!) Az F csoportot két elem generálja, tehát 

megszámlálható. Minden forgatásnak egy átmérőn vannak a fixpontjai, így az F elemeinek összes fixpontja 

megszámlálható sok átmérő uniója. Ennek a komplementumában F minden pályája izomorf – mint 

permutációreprezentáció – a Cayley-reprezentációval. Ezért minden egyes pályára működik a fenti 

átdarabolásos trükk. A bizonyítás többi része már csak vacakolás a kimaradt pontokkal. □ 

A 4.10.20. Tétel után, az apró betűs részben láttuk, hogy a szóprobléma csoportokban általában nem eldönthető 

– bizonyos csoportokban azonban igen. A kérdéskört először Max Dehn vizsgálta 1911-ben, és belátta: 

A.3.19. Tétel.  [Max Dehn] Ha G egy zárt felület fundamentális csoportja, akkor megoldható benne a 

szóprobléma. 

Bizonyítás. A A.3.2. Példában három zárt felülettel is találkoztunk: a gömbbel, a tórusszal és a kettő nemű 

felülettel. Az egyelemű csoportban és (ℤ +)2-ben könnyen eldönthető a szóprobléma, ezért a kettő nemű felületre 

koncentrálunk, a fundamentális csoportját G-vel jelöljük. A A.3.2. Példa bizonyításában egy nyolcszög 

eltoltjaival csempéztük ki a Bolyai-síkot,G éppen az ehhez szükséges eltolások csoportja volt. A A.3.15. 

Példában láttuk, hogy G Cayley-gráfja nem más, mint a csempézés csúcsai és élei. Legyen w egy generátorokból 

és inverzeikből álló szorzat. Amint a A.3.3. Megjegyzésben tettük, most is elkészítjük a w-nek megfelelő sétát a 

Cayley-gráfon: választunk egy kiinduló csúcsot, majd sorban olvassuk a w-ben szereplő generátorokat, és 

minden esetben a megfelelő címkéjű élen lépünk tovább. Ha pedig egy generátor inverzét olvassuk, akkor az 

ugyanilyen címkéjű, de fordított irányú élen haladunk. Pontosan akkor lesz w=1, ha a séta visszaérkezik a 

kiindulópontba. Dehn megmutatta: van egy L hosszúság a következő jó tulajdonsággal: minden L-nél hosszabb 

körsétának van olyan legfeljebb L hosszúságú szakasza, ami lerövidíthető. (Ez könnyű, ha valaki ismeri a Bolyai 

geometriát.) A szakasz és a rövidítésének inverze egy 2L-nél rövidebb körsétát alkot. Most már sejthető az 

algoritmus: csinálunk egy listát a 2L-nél rövidebb körsétákról. A lista segítségével addig rövidítjük a 

szorzatunkat, ameddig csak lehet. Ha teljesen elfogy, akkor egyenlő 1-gyel, ha nem fogy el, akkor nem egyenlő 

vele. Ugyanez a módszer működik az összes többi zárt felületre is. □ 

A.3.20. Megjegyzés.  Misha Gromovhiperbolikus csoportoknak nevezte el azokat a csoportokat, amelyek 

Cayley-gráfjához található ilyen L hosszúság. Tehát a szóprobléma hiperbolikus csoportokban is megoldható. 

Gromov azt sejtette, hogy „majdnem minden végesen prezentált csoport” hiperbolikus. Ezt később Olsanszkij 

precízen definiálta, és be is bizonyította. 

Nilpotens csoportokkal a 13. szakaszban találkoztunk. Többek között a 4.13.25. Feladatban kiderült, hogy az 

unitrianguláris mátrixok (4.11.11. Definíció) nilpotens csoportot alkotnak. Malcev bebizonyította, hogy ez a 

csoport bizonyos értelemben univerzális: 

A.3.21. Tétel.  [Malcev] Tetszőleges végesen generált nilpotens csoport végesen prezentált, és izomorf az 

unitrianguláris mátrixok csoportjának egy diszkrét részcsoportjával (A.1.1. Definíció). Ebből az is következik, 

hogy végesen generált nilpotens csoportban a szóprobléma megoldható (mátrixszorzással). 

Egy G Lie-csoportban könnyű kiszámítani (egy integrállal) az r sugarú gömb térfogatát. Az eredmény nilpotens 

csoportokra polinom nagyságrendű, minden más esetben a sugár exponenciális függvénye. Nagy meglepetést 

okozott, amikor Gromovnak sikerült ezt a geometriai karakterizációt végesen generált csoportokra átvinnie: 

A.3.22. Tétel.  [Gromov] Legyen G végesen generált csoport. Jelölje γ(n) a Cayley-gráf azon csúcsainak számát, 

amelyeknek az egységelemtől mért távolsága legfeljebb n. A G csoportnak pontosan akkor van véges indexű 

nilpotens részcsoportja, ha a γ függvény felülről becsülhető egy P polinommal: γ(n)<P(n) minden n-re. 

A tétel egyik fele könnyű: Malcev A.3.21. Tétele miatt egy végesen generált nilpotens csoport beágyazható az 

unitrianguláris mátrixok csoportjába, és ott a γ(n) függvény fölülről becsülhető az n sugarú gömb térfogatával 

(vesse össze az Olvasó a A.2.5. Tétel bizonyításával). A bizonyítás másik fele viszont megdöbbentő! Induljunk 

ki egy olyan csoportból, amelyben γ(n)<P(n). Gromov elkezdte változtatni a Cayley-gráfon definiált távolságot: 

az m-edik lépésben a szokásos távolság m-edrészét vette. Így metrikus terek egy sorozatát kapta. Definiált egy 

határérték-fogalmat ilyen sorozatokra, és belátta, hogy ennek a bizonyos tér-sorozatnak van határértéke (ehhez 

is szükség van a γ(n)<P(n) becslésre!), mégpedig – meglepő módon – egy összefüggő Lie-csoport! Erről a Lie-
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csoportról könnyű látni, hogy egy n sugarú gömb térfogata körülbelül γ(n), tehát kevesebb P(n)-nél. Ezért ez a 

Lie-csoport nilpotens. Ebből lehet visszakövetkeztetni az eredeti csoport tulajdonságaira. 

4. Reziduálisan véges csoportok 

A.4.1. Definíció.  Egy G csoport reziduálisan véges, ha minden g≠ 1 elemhez van G-nek olyan véges 

faktorcsoportja, amelyben g képe nem az egységelem. 

Átfogalmazhatjuk a definíciót: egy csoport reziduálisan véges, ha a véges indexű normálosztók metszete {1}. 

Másik átfogalmazás: egy csoport reziduálisan véges, ha izomorf véges csoportok direkt szorzatának egy 

részcsoportjával. Reziduálisan véges csoportokban a szóprobléma megoldható: keresünk olyan véges 

faktorcsoportot, amelyikben a kérdéses szó nem 1-et ad, és ezzel párhuzamosan keresünk olyan átalakítást, ami 

bizonyítja, hogy a szó mégis 1-et ad. A két keresés közül valamelyik előbb-utóbb célhoz ér. 

Könnyű mutatni nem reziduálisan véges csoportot: minden végtelen egyszerű csoport ilyen (például SO(3), lásd 

a 4.8.43. Feladatot), és ilyen minden nem egyelemű osztható Abel-csoport is (7.7.13. Definíció), például a ℚ+, a 

ℚ+/ℤ + faktorcsoport, vagy a ℤ p
∞ kváziciklikus csoport (7.7.16. Definíció, lásd a 7.7.19. Feladatot és a 7.7.20. 

Tételt is). 

Végesen generált példát nehezebb készíteni. Eddig két ilyennel találkoztunk: a Tarski-monstrum (4.10.20. Tétel) 

nem reziduálisan véges, és az a csoport sem az, amelyikben a szóprobléma nem oldható meg (4.10.20. Tétel 

utáni apró betűs rész). Némi munkával a ℤ p
∞ faktorcsoport is beágyazható egy végesen generált csoportba. 

Bizonyítás nélkül megemlítjük Graham Higman híres példáját: 

A.4.2. Példa.  [Graham Higman] Legyen G az alábbi csoport: 

 

Ez a csoport végtelen, és nincs véges faktorcsoportja (tehát nem reziduálisan véges). A G csoportnak van 

egyszerű faktora – így létezik végesen generált, végtelen egyszerű csoport. 

A.4.3. Probléma.  Máig megoldatlan kérdés, hogy van-e olyan hiperbolikus csoport (A.3.20), amelyik nem 

reziduálisan véges. Az sem ismert, hogy van-e végesen prezentált Tarski-monstrum (4.10.20. Tétel). 

A.4.4. Tétel.  A GL(n,ℂ ) végesen generált részcsoportjai reziduálisan végesek. Minden végesen generált 

nilpotens csoport és minden végesen generált szabad csoport reziduálisan véges. 

Az első két állítást Malcev bizonyította, a harmadikat Neumann János és Wigner Jenő 

Bizonyítás. Legyen G≤GL(n,ℂ ) tetszőleges végesen generált részcsoport. A generátorrendszer véges sok 

mátrixból áll, ezeknek összesen véges sok eleme van, amelyek egy R⊆ℂ  részgyűrűt generálnak. Világos, hogy 

G≤GL(n,R). Könnyű belátni, hogy R reziduálisan véges gyűrű (ennek definíciója analóg a csoportokéval), ezért 

az Rn× n mátrixgyűrű is reziduálisan véges, tehát minden részcsoportja – köztük G – is reziduálisan véges. A 

A.3.21. Tétel szerint minden végesen generált nilpotens csoport mátrixcsoport, tehát reziduálisan véges. A 

A.3.11. Tétel miatt a két elem által generált szabad csoport is reziduálisan véges. Így a 4.10.8. Feladat miatt a 

végesen generált szabad csoportok is reziduálisan végesek. □ 

Érdemes felidézni Magnus  bizonyítását is. Legyen R az x,y változókból alkotott, nemkommutatív hatványsorok 

gyűrűje, és jelölje M=(x,y) ⊲ R a maximális ideált. Az Mi ideál olyan hatványsorokból áll, amelyekben minden 

tag legalább i-edfokú, ezért ∩i=1
∞ Mi={0}. Az (1-x) és (1-y) elemek invertálhatók, például (1-x)-1=1+x+x2+... . 

Magnus belátta, hogy az általuk generált G=⟨ 1-x,1-y⟩  részcsoport (a szorzásra nézve) szabad. Tekintsük az 

alsó centrális láncot (4.13.21. Definíció): 

 

Világos, hogy G az 1+M mellékosztályban van. Ebből azonnal következik, hogy G(i)⊆ 1+Mi minden i-re (lásd a 

4.13.25. Feladat megoldását), tehát ∩i=i
∞ G(i)={1}. Így elég belátnunk, hogy minden G/G(i) faktorcsoport 

reziduálisan véges. Ezek a faktorok nilpotens csoportok (ez könnyű), Malcev tétele miatt tehát reziduálisan 

végesek. Érdemes megjegyezni, hogy a G/G(i) faktorcsoportokat hívják szabad nilpotens csoportoknak. 
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Térjünk vissza a Burnside-problémához (lásd 4.10.17. Definíció). Burnside azt kérdezte, hogy véges-e minden 

olyan végesen generált csoport, amelyben az elemek rendje legfeljebb N. A 4.10.20. Tétel utáni részben már 

láttuk, hogy nem: sok N-re lehet a csoport végtelen. A modern algebra egyik legmélyebb tétele arról szól, hogy a 

reziduálisan véges csoportok körében más a helyzet. 

A.4.5. Tétel.  [Zelmanov] Ha egy végesen generált, reziduálisan véges csoportban minden elem rendje kisebb 

egy N korlátnál, akkor az a csoport véges. 

Ezért az eredményéért Zelmanov 1994-ben Fields-érmet kapott. Valójában ő véges p-csoportok elemszámára 

adott felső korlátot a generátorok számának és az elemek maximális rendjének függvényében. Ebből következik 

a fenti tétel, a véges egyszerű csoportok klasszifikációjának felhasználásával. 

Térjünk vissza most a A.3.8. Példához, ott az SL(n,ℤ ) rácsot vizsgáltuk. Ez végesen generált mátrixcsoport, 

tehát reziduálisan véges. Sok számelméleti és csoportelméleti kérdés kapcsán fölmerül, hogy jó lenne pontosan 

meghatározni az összes véges indexű részcsoportját. Könnyen készíthetünk ilyeneket: minden k-ra tekintsük az 

SL(n,ℤ )→SL(n,ℤ k) homomorfizmusokat. Ezek képe véges, a magjukat kongruencia-részcsoportoknak 

nevezzük. 

A.4.6. Tétel.  Ha n>2, akkor SL(n,ℤ ) minden véges indexű részcsoportja tartalmaz kongruencia-részcsoportot. 

A tételt Bass , Lazard és Serre, valamit tőlük függetlenül Mennicke bizonyította. Azt már Klein is tudta, hogy 

SL(2,ℤ )-ben sok olyan véges indexű részcsoport létezik, amely nem tartalmaz kongruencia-részcsoportot. 

Láttuk, hogy SL(n,ℤ ) rács, ezért azt reméljük, hogy „sok mindenre emlékszik” SL(n,ℝ) geometriájából. Például, 

PSL(n,ℝ) egyszerű (4.14.5. Tétel), ezért reméljük, hogy SL(n,ℤ )-nek csak kevés normálosztója van. 

A.4.7. Tétel.  Legyen n>2. Ekkor SL(n,ℤ ) minden végtelen indexű normálosztója benne van a centrumában, 

azaz minden eleme ± E. 

A.4.8. Tétel.  [Margulis merevségi tétele]  Tegyük föl, hogy n>2. Ekkor minden SL(n,ℤ )→GL(m,ℂ ) 

homomorfizmus, melynek végtelen a képe, kiterjeszthető egy folytonos SL(n,ℝ)→GL(m,ℂ ) homomorfizmussá. 

Fontos speciális eset: SL(n,ℝ) minden diszkrét, SL(n,ℤ )-vel izomorf részcsoportja az SL(n,ℤ ) konjugáltja. 

Mindkét tételt Margulis bizonyította, sokkal általánosabb rácsokra. A rácsokkal kapcsolatos munkáit 1978-ban 

Fields-éremmel, 2005-ben pedig Wolf-díjjal jutalmazták. Matematikában a „merevség” azt jelenti, hogy valami 

nem „deformálható”. Mi a rács elemeit próbáljuk folytonosan mozgatni, vigyázva arra, hogy menet közben 

részcsoport maradjon: a tétel szerint csak konjugálással mozgathatjuk, ami „nem számít”. A két tétel 

általánosításaiban az n>2 kikötés helyett azt kell megkövetelni, hogy a maximális tórusz (A.2.4. Tétel) legalább 

kétdimenziós. Ez lényeges feltétel, ehhez kapcsolódó példával már találkoztunk: legyen Γ a kettő nemű felület 

fundamentális csoportja. A A.3.2. (5) Példa bizonyításában láttuk, hogy Γ egy rács a Bolyai-sík mozgásainak 

csoportjában, PSL(2,ℝ)-ben (lásd a A.6.9. Állítást). A konstrukció nem egyértelmű, a kiinduló nyolcszöget mi 

választhatjuk, folytonosan deformálhatjuk. Különböző nyolcszögek Γ más és más beágyazásaihoz vezetnek, 

amelyek általában nem konjugáltak. 

5. Mozgásegyenletek a fizikában 

Először egy egydimenziós mozgást vizsgálunk, egy rugó végén lógó test függőleges mozgását. A mozgás 

leírásához a következő fizikai mennyiségeket használjuk: t, x, v és a jelöli rendre az óraindítás óta eltelt időt, a 

test helyzetét (milyen magasan van), sebességét és gyorsulását. Ezek mindegyike előjeles szám, például pozitív 

sebesség fölfelé haladó mozgást jelent, negatív sebesség lefelé haladó mozgást, nulla sebesség pedig egy 

pillanatnyi megállást. Szokás szerint a t időt tekintjük változónak, x(t), v(t) és a(t) pedig függvények: ahogy telik 

az idő, változhatnak a test adatai. A mozgás leírásához elegendő az x(t) függvényt megadni, de kiderül, hogy 

egyszerűbb az x(t),v(t) párt egyszerre tekinteni. Ezekhez hozzáveszünk még egy 1-est (ez csak egy trükk, ami a 

számolást egyszerűsíti), tehát az (x,v,1) háromdimenziós vektorral (és annak időbeli változásával) fogunk 

számolni. A vektor időbeli változásának ütemét (azaz a deriváltját) a (v,a,0) vektor adja meg. Szemléletesen: ha 

megadjuk az (x,v,1) kiindulópontot, és minden pillanatban megadjuk a (v,a,0) pillanatnyi változást, akkor a 

változásokat „összegezve” meg kell kapnunk a mozgás teljes leírását. 

F jelöli majd a testre ható erőt, és az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a test tömege m=1. Lássuk, milyen 

erőhatások érik ezt a testet! 

• A rugó húzóereje. A nyugalmi helyzet közelében ez -kx, ahol k a rugóállandó. 
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• A légellenállás. Nagyon lassú mozgás esetén ez jó közelítéssel -χ v, ahol χ az arányossági tényező, a 

hétköznapi életben előforduló mozgásoknál azonban inkább egy v2-tel arányos becslést használnak. 
• Gravitációs erő. Ez -mg=-g, ahol g a nehézségi gyorsulás. 

Gondolja meg az Olvasó, hogy mit jelentenek a negatív előjelek! Feltételezzük, hogy a mozgás nagyon lassú, és 

a kísérlet során minden más hatás elhanyagolható. Látható, hogy a testre ható erőt nem az idő, hanem a helyzet 

és a sebesség függvényeként tudjuk kényelmesen megadni: 

 

Tipikus feladat, hogy adott az (x0,v0,1) kiindulópont és az F(x,v) függvény, határozzuk meg a test pontos 

mozgását. Newton törvénye szerint F=ma, azaz most a = F(x,v) = - kx-χ v - g. Ez az egyenlet jelenik meg az 

alábbi mátrixegyenlet középső sorában, a másik két sor nem túl izgalmas: v=v és 0=0. 
 

 

(A.4) 

Nehezítsük a feladatot: ne csak egyetlen (x0,v0,1) kiindulópontot vizsgáljunk, hanem egyszerre az összes 

lehetséges (x,v,1) állapotot. Ezek a háromdimenziós tér egy síkján helyezkednek el, amit állapottérnek 

nevezünk, és S-sel jelölünk. Azt vizsgáljuk, hogy egy t időponttól kezdve η idő alatt hová fejlődnek a különböző 

(x,v,1)∈  S állapotok. Így egy G(η):S→ S folytonos transzformációt kapunk. Gondolja meg az olvasó: G(η) nem 

függ a t időponttól! Világos, hogy ha először η ideig várunk, utána rögtön tovább várunk még ζ ideig, akkor 

pontosan ugyanazt a változást tapasztaljuk, mintha egyben vártuk volna végig a ζ+η időt. Ez képlettel: 
 

 (A.5) 

Tehát a η↦ G(η) leképezés egy csoporthomomorfizmus az S sík folytonos transzformációinak csoportjába. Ez a 

csoport sokkal nagyobb, mint az eddig vizsgált csoportjaink. Hátha szerencsénk van: a megoldást először egy 

icipici részcsoportban, GL(3,ℝ)-ben keressük. Legyen hát G:ℝ+→GL(3,ℝ) egyparaméteres részcsoport, 

A∈ gl(3,ℝ) a generátora. Írjuk föl a Hausdorff–Campbell–Baker formulát (lásd A.1.13.), most csak az elsőrendű 

tagokra lesz szükségünk: 

 

Nagyon kis η értékre a hibatag elhanyagolható, tehát a „pillanatnyi változást” a η A mátrix írja le, a „változás 

ütemét” pedig az A mátrix adja meg. Ha ezt összevetjük a (A.4) egyenlettel, akkor kiderül, hogy az 

 

egyparaméteres részcsoport megoldja a problémánkat. A végeredmény elég bonyolult, inkább három speciális 

esetet nézzünk. A testet mindvégig az origóból indítjuk, egységnyi sebességgel felfelé. 

 

Az első egy egyenletesen gyorsuló mozgás, a második egy periodikus rezgőmozgás, mindkettőt tanultuk a 

középiskolában. A harmadik pedig egy egyre lassabban emelkedő, határértékben az 1/χ magassághoz tartó 

mozgás. 
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Megjegyzés 

Ellenőrizzük a Maple segítségével: 

 

              with(linalg): assume(k,positive): assume(c,positive): 

              x := evalm(exponential([[0,1,0],[-k,-c,-g],[0,0,0]],t) 

&* vector([0,1,1])) [1]: 

              simplify(limit(subs(c=0,x),k=0)); 

              simplify(subs(c=0,g=0, x)); 

              simplify(subs(k=0,g=0, x)); 

             

A program magyarázata: A programban χ helyett c betűt használtunk. A két assume parancs tudatja a 

Maple-lel, hogy c és k pozitív, ez segítség neki a képletek egyszerűsítésénél. Az &* jel jelöli a 

mátrixszorzást, az evalm függvény azért kell, hogy a kijelölt műveleteket (itt a szorzást) tényleg 

elvégezze. A szorzás eredménye az (x,v,1) vektor, az [1] a sor végén kiválasztja az első koordinátáját, 

a keresett x(t) függvényt. A subs parancs a behelyettesítést végzi, a limit pedig határértéket számol. 

Azért számítunk határértéket a k=0 behelyettesítés helyett, mert az általános képlet nevezőjében k 

szerepel. Végül a simplify parancs megpróbálja egyszerűbb alakra hozni az eredményt. Próbálja ki az 

Olvasó ugyanezt simplify nélkül is. 

Tehát sikerült megoldanunk a problémát, a megoldás azonban csak szűk keretek között érvényes. Általában nem 

várhatjuk el az F(x,v) függvénytől, hogy lineáris legyen, tehát a G(η) transzformációk sem lesznek lineárisak. 

Nagyon sok esetben mégis létezik (és egyértelmű) a folytonos transzformációkból álló G(η) egyparaméteres 

részcsoport. 

Az energiamegmaradás törvénye azt mondja ki, hogy egy V térbeli tartományban lévő összes energia két 

időpont között pontosan annyival változik meg, mint az időközben a V határán keresztül V-be bejutó, és az 

onnan eltávozó energiák különbsége. E törvény segítségével gyakran elkerülhetjük, vagy legalább 

leegyszerűsíthetjük a mozgásegyenletek megoldását. Hasonló megmaradási törvények vonatkoznak a lendületre, 

az elektromos töltésre, és még sok más fizikai mennyiségre. 

A.5.1. Példa.  Bolygók, űrhajók mozgását a mozgásegyenletek megoldásával is meghatározhatjuk, de ennél 

sokkal egyszerűbb Kepler törvényeit használni: 

1. Minden bolygó pályája ellipszis alakú, amelynek egyik fókuszpontja a Nap középpontja. 
2. A nap középpontját a bolygóval összekötő szakasz egyenlő idők alatt egyforma nagyságú területet súrol, azaz 

a területi sebességük állandó. 
3. Különböző bolygók keringési idejének négyzete arányos a nagytengelyük hosszának harmadik hatványával. 

A második törvényben szereplő területi sebesség nem más, mint a bolygó perdületének nagysága, a pálya síkja 

pedig a perdület irányát határozza meg. Tehát az első két törvényből következik, hogy egy bolygó perdülete 

nem változik a mozgás során. Kis számolással azt is beláthatjuk, hogy Kepler első két törvénye együttvéve 

ekvivalens a bolygó energiájának és perdületének megmaradásával. 

A.5.2. Példa.  A nap középpontja, a bolygó középpontja és sebességvektora egy síkot határoz meg. A 

kiindulóállapot tehát tükörszimmetrikus erre a síkra – így az egész mozgás is tükörszimmetrikus, azaz a bolygó 

mindvégig benne marad ebben a síkban. 

A.5.3. Példa.  Vizsgáljunk egy pontszerű részecskékből álló rendszert. Newton harmadik törvénye szerint 

bármely két részecske egyforma nagyságú, ellentétes irányú erővel hat egymásra. Válasszunk ki két részecskét, 

tekintsük az őket összekötő egyenes körüli forgatásokat. Tegyük föl, hogy a kölcsönhatásukat leíró 

alaptörvények forgásszimmetrikusak. A szimmetria miatt a két részecske közt ható erők csak az összekötő 

irányába mutathatnak. Ebből már nem nehéz belátni, hogy a két részecske egyforma mértékben, de pont 

ellenkező irányban módosítja egymás perdületét. Ez bármely részecskepárra fennáll, tehát a részecskék összes 

perdülete megmarad. 

Megjegyzés 

A A.5.2. Példában az egész fizikai rendszer szimmetrikus volt, és ez a szimmetria segített a mozgás 

megértésében. A A.5.3. Példa gyökeresen más: a részecskék helyzete, mozgása semmiféle szimmetriát 
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nem mutat, viszont a mozgást leíró alaptörvények szimmetrikusak. Ebből a „rejtett” szimmetriából 

következik a perdületmegmaradás. A A.5.4. Tételben látni fogjuk, hogy az ehhez hasonló „rejtett” 

szimmetriák mennyire fontosak. 

Az energiamegmaradás törvényének fenti megfogalmazásában szerepel az „összes energia” kifejezés, tehát 

hasonló törvények csak olyan mennyiségekről szólhatnak, amelyeket értelmes összeadogatni. Ilyen a tömeg, az 

energia, a töltés, de nem ilyen például a hőmérséklet és a nyomás. Az összeadódó mennyiségeket a fizikában 

extenzív mennyiségnek nevezik. 

Legyen E egy extenzív mennyiség. Ha egy tetszőleges V tartományban az E mennyiségeket összeadjuk, akkor 

bármely két időpont között pontosan annyival változik az összeg, mint az időközben V belsejében keletkező, 

eltűnő, valamint a határon keresztül V-be befolyó, és onnan távozó összes E mennyiség egyenlege. (Ezt hívják a 

fizikusok mérlegegyenletnek.) Azt mondjuk, hogy az Emegmaradó mennyiség, ha nem keletkezik és nem is 

tűnik el, tehát csak a befolyó és az eltávozó E felel az összegzett E változásáért. 

Világos, hogy megmaradó mennyiségek lineáris kombinációja szintén megmaradó. Az előbb felsorolt extenzív 

mennyiségek mind megmaradók. (De nem marad meg például az entrópia, bár egy másik fizikai törvény miatt 

soha nem csökken.) Emmy Noether vizsgálta a mozgásegyenletek szimmetriáit, és egy nagyon általános, 

alapvető összefüggést fedezett föl a szimmetriák és a megmaradó mennyiségek között. 

A.5.4. Tétel.  Egy fizikai rendszer mozgását leíró alaptörvények szimmetriacsoportjának minden 

egyparaméteres részcsoportjához hozzárendelhető egy megmaradó mennyiség. Ez a hozzárendelés egy injektív 

lineáris leképezés a szimmetriacsoport Lie-algebrájából a megmaradó mennyiségek vektorterébe. 

A fizikakönyvekre hagyjuk annak a precíz megfogalmazását, hogy mit nevezünk „fizikai rendszernek” és 

„alaptörvénynek”. Lássunk néhány példát. Tekintsünk egy olyan fizikai rendszert, amelyben a kölcsönhatásokat 

leíró alaptörvények szimmetriái megegyeznek a téridő szimmetriáival (ezeket a szimmetriákat a következő 

szakaszban vizsgáljuk részletesen). Mivel a szimmetriacsoport Lie-algebrája 10 dimenziós (lásd a A.6.8. 

Példát), ezért tíz független megmaradó mennyiség tartozik hozzá: 

• A térbeli eltolásokhoz rendelt megmaradó mennyiség a lendület (ez háromdimenziós). 
• Az időeltoláshoz (lásd A.6.2. Példa) az energia tartozik. 
• Az elforgatásokhoz a perdületet rendeljük (ez is háromdimenziós). 
• Végül a gyorsítások (lásd A.6.1) következménye, hogy egy környezetétől elzárt fizikai rendszer súlypontja 

mindig egyenes vonalon egyenletesen mozog (ez is megfogalmazható háromdimenziós megmaradó 

mennyiségként). 

Megjegyzés 

Nagyon fontos elv a fizikában, hogy a fenti mennyiségek az alapvető kölcsönhatásokban 

megmaradnak. Ha egy olyan rendszerre bukkanunk, ahol látszólag sérül valamelyik megmaradási 

törvény (és a neki megfelelő szimmetria), akkor arra gyanakszunk, hogy van még olyan része a 

rendszernek, amelyet nem vettünk figyelembe Például a mágneses tulajdonságú részecskék között ható 

mágneses erő nem forgásszimmetrikus: a perdületmegmaradás csak akkor érvényes, ha számításba 

vesszük a részecskék saját perdületét (spinjét) is. Sok elemi részecskét (például a neutrínót) úgy 

fedeztek föl, hogy egy ütközésben látszólag elveszett az energia és a lendület egy része. Vannak olyan 

szimmetriák is, amelyek csak bizonyos kölcsönhatásoknak szimmetriái, más kölcsönhatások viszont 

megsértik ezeket a szimmetriákat. Híres példa a térbeli tükrözés (lásd a A.6.7. Példát): a hétköznapi 

életben majdnem minden folyamat tükörszimmetrikus (pontosabban: az elektromágneses kölcsönhatás 

az), de a radioaktív bomlás megsérti ezt a szimmetriát. 

6. A téridő szimmetriái 

A fizikában nagyon fontos szerepe van a tér szimmetriáinak. A homogenitási elv azt mondja ki, hogy a fizikai 

törvények a tér minden pontjában egyformák, vagyis az eltolások nemcsak a térnek, hanem az összes fizikai 

törvénynek is szimmetriái. Az is mindegy, hogy melyik irányba nézünk: az elforgatások, sőt az összes térbeli 

egybevágóság is szimmetriája a fizikai törvényeknek. Hamarosan meglátjuk, hogy mindez csak a jéghegy 

csúcsa: a fizika telis-tele van szimmetriával! 
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Galilei sokat foglalkozott a mozgástannal. Õ ismerte föl a Galilei-féle relativitási elvet:  egy test térbeli 

helyzetéről, mozgásáról csak relatívan, más testekhez viszonyítva beszélhetünk. Nincs a térben (és az időben) 

kitüntetett pont, nincs kitüntetett irány, és azt sem lehet eldönteni, hogy két egymáshoz képest egyenletesen 

mozgó test közül melyik „áll egy helyben” , és melyik az, amelyik „tényleg mozog”. Jó hír viszont, hogy a 

gyorsulás és a forgás „abszolút”, azaz megfigyelőtől függetlenül értelmezhető, hogy egy test gyorsul-e, forog-e. 

Például egy test akkor mozog egyenletesen, ha a rá ható erők kiegyenlítik egymást. Az ilyen mozgást hívják 

inercia- vagy tehetetlenségi mozgásnak. 

Ha az egy helyben állás minden szempontból egyenértékű az egyenes vonalú egyenletes mozgással, akkor kell 

lennie olyan szimmetriának, amelyik az egyiket a másikba transzformálja – vagy még általánosabban: a 

különböző sebességű egyenletes mozgásokat egymásba transzformálja. Egy ilyen szimmetria azonban a 

mozgásról szól, tehát a térbeli helyzeten kívül az időt is figyelembe kell vennie. Ezért nem a tér pontjait, hanem 

a (helyzet, időpont) párokat, azaz a világ eseményeit transzformálja. A lehetséges (helyzet, időpont) párok 

összességét téridőnek nevezzük. 

A.6.1. Példa.  Válasszunk egy x,y,z,t koordinátarendszert (t az idő), és legyen (v1 , v2 , v3) egy sebességvektor. A 

téridő most következő szimmetriáját gyorsításnak hívjuk: 

 

A.6.2. Példa.  1582. október 4-én éjjel bevezették a Gergely-naptárat. Többek között tíz nappal elcsúsztatták az 

időkoordinátát, másnap október 15-e lett. Tehát alkalmazták a világra a Galilei-csoport egy elemét: 

 

Egy vektortér nem eltolásszimmetrikus, mert van egy kitüntetett eleme, az origó. Definiáljunk a vektortér 

alaphalmazán egy új algebrai struktúrát: a műveletek az összes (x,y)↦λ x+μ y alakú függvények legyenek, ahol 

λ+μ=1. Ezt az algebrai struktúrát affin térnek nevezzük. Világos, hogy a részalgebrák pontosan a lineáris alterek 

eltoltjai lesznek, az automorfizmuscsoport pedig az affin csoport (4.1.25. Definíció). Fontos észrevétel, hogy ha 

egy legalább kétdimenziós valós affin térnek megadjuk az alaphalmazát, és megadjuk, hogy mely részhalmazok 

az egyenesek, akkor ez az információ már egyértelműen meghatározza az affin struktúrát. 

Megjegyzés 

Úgy érdemes a téridőre gondolni, mint egy (hatalmas) út–idő-grafikonra, ami nincs bekoordinátázva. 

Képzeljünk el egy pontszerű lényt, és jelöljük meg a grafikonon az összes olyan eseményt, amelynél a 

lényünk jelen van. A megjelölt események egy vonalat adnak a grafikonon, amely leírja a lény 

mozgását, életútját. Ezt nevezzük a lény világvonalának. Az a tény, hogy a téridő nincs 

bekoordinátázva, nem csak kötözködés: komoly gyakorlati következményei vannak. Már a középkori 

hajózásnál roppant fontos volt, hogy bekoordinátázzák a Föld felszínét, és érdekes módon már akkor a 

pontos időmérés vált a helymeghatározás alapjává. Manapság a GPS-rendszer definiálása, kiépítése 

jelenti a téridőkoordinátázás csúcsteljesítményét, és most is az időmérés határozza meg a rendszer 

pontosságát. A mai pontosság mellett már komoly gondok vannak a definícióval is, hiszen egymástól 

távol levő, egymáshoz képest össze-vissza mozgó műholdak óráit kellene összehangolni, és a 

rádiójeleknek néhány tizedmásodpercre van szükségük ahhoz, hogy az egyiktől a másikig érjenek. 

Ilyenkor közvetlenül megtapasztaljuk, hogy egy koordinátarendszer felállítása micsoda elméleti és 

technikai nehézségeket okoz. 

Azonban nagyon előresiettünk. Maradjunk még kis ideig Galilei téridejénél, vizsgáljuk meg, milyen 

fizikailag értelmes struktúrája van. Egy mozgás pontosan akkor egyenes vonalú egyenletes mozgás, ha 

az út–idő-grafikonja egyenes – tehát a téridő egyenesei fizikailag mérhetők, például apró próbatestek 

szabadon eresztésével. Ezért a téridő egy négydimenziós affin tér. (Nem vektortér, mert nincs 

kitüntetett origó!) Ezen az affin téren a távolság- és időmérés még további struktúrát ad: Galilei 

mozgástanában beszélhetünk két esemény időkülönbségéről és egyidejű események térbeli 

távolságáról. Fontos: a téridőnek más belső struktúrája nincs! Például nem egyidejű események térbeli 

távolsága sem értelmezhető. (Vajon miért nem?) 

A.6.3. Definíció.  Galilei mozgástanában a téridő egy négydimenziós affin tér, ellátva két függvénnyel: a p és q 

események közti időkülönbség T(p,q), és ha egyidejűek, azaz T(p,q)=0, akkor a térbeli távolságuk D(p,q). 

Ezektől a függvényektől egy tulajdonságot várunk el: van inerciarendszer, azaz olyan (x,y,z,t) 

koordinátarendszer, amelyben 
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A.6.4. Definíció.  A Galilei-féle téridő szimmetriacsoportját Galilei-csoportnak hívjuk. Azokból a θ affin 

transzformációkból áll, amelyek megtartják a T(p,q) és D(p,q) függvényeket: T(θ(p),θ(q))=T(p,q), és ha p,q 

egyidejűek, akkor D(θ(p),θ(q))=D(p,q). 

Ebben a függelékben úgy gondolunk a szimmetriákra, mint a téridő transzformációira, tehát az eseményeket 

permutáljuk. De ugyanezt másképpen is el lehet képzelni: az eseményeket nem bántjuk, hanem a saját 

nézőpontunkat változtatjuk. Ilyenkor a szimmetriából koordináta-transzformáció lesz. A két felfogás teljesen 

egyenértékű. Az eltolások, a forgatások, a A.6.1. Példában leírt gyorsítás mind elemei a Galilei-csoportnak. Ez 

utóbbi fejezi ki azt a fizikai feltevést, hogy az egymáshoz képest egyenletesen mozgó megfigyelők számára a 

fizikai törvények ugyanazok. 

1905-ben Einstein megalkotta a relativitáselméletet. Mint az elnevezés mutatja, továbbra is Galilei relativitási 

elve a legfontosabb alapelv – viszont már sem az események időkülönbsége, sem pedig az egyidejű események 

térbeli távolsága nem abszolút, sőt az egyidejűség fogalma sem értelmes. Akárhogyan próbálnánk ezeket 

definiálni, az eredmény függene a koordinátarendszertől, vagyis hogy melyik megfigyelő végzi a méréseket. A 

7. szakaszban látni fogjuk, milyen érdekesen viselkedik a tér és az idő. Ugyanakkor viszont a „fénysebesség 

abszolút”. Ezt matematikailag a Minkowski-távolság bevezetésével fogalmazhatjuk meg. A 

relativitáselméletben csak olyan mennyiségekről érdemes beszélni, amelyek a Minkowski-távolság (vagy annak 

négyzete) segítségével definiálhatók. 

A.6.5. Definíció.  Jelölje c a fénysebességet. A relativitáselmélet téridejét Minkowski-téridőnek  hívjuk. Ez egy 

négydimenziós affin tér, ellátva egy kétváltozós függvénnyel: a p és q események Minkowski-távolságának 

négyzetéts2(p,q) jelöli. Az s2 függvénytől egy tulajdonságot várunk el: választható inerciarendszer, azaz olyan 

(x,y,z,t) koordinátarendszer, amelyben 

 

Vigyázat!  Ez a képlet a Minkowski-távolság négyzetét adja meg, amit minden eseménypárra definiálunk. A 

Minkowski-távolságot azonban csak akkor értelmezzük, ha a négyzete nem negatív! Látható, hogy két esemény 

Minkowski-távolsága pontosan akkor nulla, ha az egyiktől egyenes vonalban, fénysebességgel utazva éppen 

elérhetünk a másikhoz. Ez jelenti azt, hogy a „fénysebesség abszolút” (azaz, hogy két esemény Minkowski-

távolságát minden megfigyelő ugyanakkorának méri). A Minkowski-távolság akkor lesz pozitív, ha 

fénysebességnél lassabban haladva eljuthatunk az egyik eseménytől a másikhoz. Ha pedig csak fénysebességnél 

gyorsabb utazással lehetne odaérni (azaz a valóságban egyáltalán nem), akkor a két esemény Minkowski-

távolságát nem definiáltuk (mert a négyzete negatív). 

A Minkowski-geometriában a háromszög-egyenlőtlenség fordítva érvényes: ha egy háromszög két oldalának 

van Minkowski-hossza, akkor a harmadiknak is van, és az legalább olyan hosszú, mint az első kettő összege. A 

1. szakaszban fizikai jelentést is adtunk a Minkowski-távolságnak: s(p,q)/c az a sajátidő, amennyi a p 

eseménytől egyenletes sebességgel a q eseményhez utazó lények számára menet közben eltelik. A világban 

izgő-mozgó pontszerű lények világvonala a téridőben folytonos görbe. De nem akármilyen görbe: a lény soha 

nem haladhat fénysebességnél gyorsabban, ami geometriai szemmel azt jelenti, hogy a világvonal bármely két 

pontjának van Minkowski-távolsága. Az ilyen görbéknek van ívhossza. Az ívhossz fizikai jelentése a lény 

számára eltelt sajátidő c-szerese. A háromszög-egyenlőtlenségből azonnal következik: ha két eseménynek van 

Minkowski-távolsága, akkor a lehető leghosszabb út közöttük az egyenes, más szóval az öregszik a legtöbbet, 

aki egyenesen, egyenletes sebességgel halad a két esemény között. Ezt a jelenséget a fizikusok 

ikerparadoxonnak hívják. Jó példa erre a 7. szakasz, ahol hatvan év alatt ötmillió évvel sikerül leköröznünk az 

itthon maradottakat. 

Ha jókedvünk van, és felnézünk az égre, egy szép kék gömbfelületet látunk belülről. A gömbfelület minden 

pontja egy szemünkbe hulló kék fénysugár. Úgy is képzelhetjük, hogy tőlünk végtelen távolságra van egy 

mennyei szféra, és azt látjuk. Kevésbé romantikusan fogalmazva: egy p eseménybe érkező fénysugarak egy 

gömbfelülettel paraméterezhetők. A fénysugarak világvonalai pedig összeállnak egy háromdimenziós kúppá, 

melynek csúcsa p, alapja pedig a mennyei szféra. Ezt a kúpot fénykúpnak nevezzük. A fénykúpon pontosan azok 

az események élnek, amelyek p-től mért Minkowski-távolsága nulla. A fénykúp háromfelé vágja a téridőt: a p 

múltjára, jövőjére, és a p-ből elérhetetlen régióra (az itteni eseményeknek nincs Minkowski-távolsága p-től). 
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A.2. ábra - A háromdimenziós téridő. 

 

Mivel négydimenziós rajzot nehéz készíteni, ezért higgyük azt egy pillanatra, hogy kétdimenziós lények 

vagyunk, és a végtelen Alföldön, Kecskeméten élünk. Ezt a háromdimenziós téridőt láthatjuk a A.2. ábra bal 

felén. Az origóhoz tartozó esemény a (0,0,0), a mi jelenlegi helyzetünk (azaz (x,y)=(0,0)), a jelen pillanatban 

(t=0). A hozzánk képest nyugalomban lévő lények világvonala függőleges egyenes, tehát a mi saját 

világvonalunk éppen egybeesik a t-tengellyel. Az ábra bal oldalán még két függőleges világvonal látszik: egy 

szegedi, és egy debreceni barátunk életútja. Fehér színnel berajzoltuk azt a fényjelet is, amelyet a szegedi (tehát 

a hozzánk közelebbi) barátunk küldött nekünk, és éppen ebben a pillanatban érkezik meg hozzánk. És rajzoltunk 

egy másik fényjelet, amit mi küldünk, ebben a pillanatban, debreceni barátunknak. Ezek a fénysugarak a 

berajzolt (kettős) fénykúp alkotói (pontosabban azok egy szakasza). A ábra jobb felén ezt a fénykúpot rajzoltuk 

le. Az alsó ágán látható azon fénysugarak múltja, amelyek a jelen pillanatban érkeznek a szemünkbe, a fölső ág 

alkotói pedig olyan fénysugarak jövőbeni útja, amelyek éppen most indulnak el tőlünk valamerre. A kúp alatt 

láthatunk egy kört: a messziről érkező fénysugarakat úgy érzékeljük, mintha innen jönnének, tehát ez a 

horizontunk. Fölötte is van egy kör: a tőlünk induló fénysugarak oda futnak be. Korábban az alsó kört hívtuk 

mennyei szférának – de ha az Olvasó szeretné, nyugodtan gondolhat a fölsőre is, egyenértékűek. Valójában 

„lenn” és „fönn” helyett azt kellene mondanunk, hogy „múlt”, illetve „jövő”. 

Az alsó kúp belsejében van a múltunk: azok az események, amelyekről már ebben a pillanatban tudomásunk 

lehet. A fölső kúp belseje pedig a jövőnk: azok az események, amelyeket még módunkban áll befolyásolni. A 

kúp külseje a számunkra elérhetetlen tartomány: az itt történő eseményekről most még nem értesülhettünk, arról 

pedig már lekéstünk, hogy befolyásolhassuk őket. Emlékezzünk: a Galilei-téridőben nincs sebességkorlátozás, 

csak az origóval „egyidejű” események elérhetetlenek. – kontrasztként berajzoltuk a bal oldali rajzra a t=0 síkot. 

A relativitáselméletben ez a sík „kinyílt”, a téridő hatalmas része elérhetetlenné vált. Ráadásul a t=0 sík csak 

ezen a rajzon vízszintes, más inerciarendszerekben ferdén áll. A téridő „nem tudja”, merre van a vízszintes meg 

a függőleges, csak a fénykúp tartozik hozzá a szerkezetéhez. 

Galilei mozgástanában az egységnyi idő múlva bekövetkező események egy háromdimenziós affin alteret 

alkotnak. Mi ennek a megfelelője a Minkowski-téridőben? Az „egységnyi idő múlva” kifejezés a 

relativitáselméletben értelmetlen, először át kell fogalmaznunk a kérdést. Megkérdezhetjük, hogy ha egy adott p 

eseményből elindulva egyenletes sebességgel utazunk, mely eseménybe érkezhetünk egységnyi sajátidő alatt? 

Azokhoz, amelyeknek p-től mért Minkowski-távolsága pontosan egységnyi, tehát a Minkowski-téridő 

„egységgömbjére”. Válasszunk egy inerciarendszert. Mérjük továbbá az időt évben, a távolságot fényévben, 

mert akkor c=1, és a képleteink egyszerűbbek lesznek. 
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Az origótól egységnyi Minkowski-távolságra lévő pontok egy háromdimenziós forgási hiperboloidot alkotnak a 

négydimenziós térben. A A.2. ábra jobb oldalán berajzoltuk ennek kétdimenziós megfelelőjét. Ez a hiperboloid 

két ágra szakad: az egyik a jövőnkben, a másik a múltunkban van. Legyen B az egyik ág. Kiderül: a B metrikus 

térré tehető úgy, hogy bármely két pont távolsága csak a Minkowski-távolságuk négyzetétől függjön. (Ez az új 

metrika egy konstans szorzó erejéig egyértelmű.) A pontos képlet most nem fontos, az azonban igen, hogy az 

így kapott B tér izomorf a háromdimenziós Bolyai -geometriával! A Bolyai-geometria síkjait, egyeneseit úgy 

kaphatjuk meg, hogy B-t elmetsszük három-, illetve kétdimenziós alterekkel. A hiperboloid „a végtelenben 

érinti” a fénykúpot, amint az a rajzunkon is látható, tehát érdemes azt képzelnünk, hogy a Bolyai-tér „határa” 

éppen a mennyei szféra. A síkok főkörökben „érkeznek ki” a határra, az egyenesek pedig átellenes pontpárban. 

A.6.6. Definíció.  A Minkowski-téridő szimmetriacsoportját Poincaré-csoportnak hívjuk. Azokból az affin 

transzformációkból áll, amelyek a Minkowski-távolság négyzetét megtartják: s2(θ(p),θ(q))=s2(p,q) minden p,q 

eseménypárra. Egy esemény stabilizátorát pedig Lorentz-csoportnak hívjuk. 

Megjegyzés 

Korábban, a 1. szakaszban is volt már szó relativitáselméletről. Ott a Poincaré-csoport elemeit nem a 

téridő transzformációiként, hanem koordinátatranszformációkként kezeltük. 

A.6.7. Példa.  Válasszunk egy inerciarendszert. Az (x,y,z,t)↦(x,y,z,-t) transzformációt időtükrözésnek, az 

(x,y,z,t)↦(-x,-y,-z,t) transzformációt tértükrözésnek hívjuk. Ezek elemei a Lorentz-csoportnak is, a Galilei-

csoportnak is, és egy ℤ 2
+×ℤ 2

+-szal izomorf részcsoportot generálnak. 

A.6.8. Példa.  Összehasonlítjuk a Galilei-csoportot a Poincaré-csoporttal. Válasszunk egy inerciarendszert. 

Mindkét csoportban megtalálhatók a következő részhalmazok. 

1. Az origó körüli térbeli forgatások részcsoportja (izomorf SO(3)-mal). Ez mindkét csoportban maximális 

kompakt részcsoport. 
2. A térbeli eltolások részcsoportja (izomorf ℝ+×ℝ+×ℝ+-szal). Ez a Galilei-csoportban normálosztó, a 

Poincaré-csoportban azonban nem. 
3. Az időbeli eltolások részcsoportja ((x,y,z,t)↦ (x,y,z,t+t0), lásd A.6.2. Példa, izomorf ℝ+-szal). Ez a Galilei-

csoportban normálosztó, a Poincaré-csoportban nem. A térbeli eltolásokkal vett direkt szorzata azonban 

mindkét csoportban normálosztó. 
4. A gyorsítások részhalmaza: lásd a A.6.1. Példát, a neki megfelelő relativisztikus gyorsításokat a 1. 

szakaszban számítottuk ki. A Galilei-csoportban ezek egy ℝ+×ℝ+×ℝ+-szal izomorf részcsoportot alkotnak. A 

Poincaré-csoport gyorsításait szintén ℝ3-nel paramétereztük, de ezek nem alkotnak részcsoportot. 
5. A tér- és időtükrözések részcsoportja (A.6.7. Példa, láttuk, hogy ez ℤ 2

+×ℤ 2
+-vel izomorf). 

Mindkét csoport elemei egyértelműen írhatók föl egy térbeli elforgatás, egy térbeli eltolás, egy időbeli eltolás, 

egy gyorsítás, és egy ℤ 2
+×ℤ 2

+-beli elem kompozíciójaként (a megadott sorrendben). 

Megjegyzés 

A Poincaré-csoport Lie-algebrájának létezik egy háromdimenziós lineáris altere, amelyiket az 

exponenciális leképezés bijektíven képez a gyorsítások részhalmazára. Ez a jelenség analóg a A.2.7. 

Tétellel. Ezért az (1), (2), (3), (4) részhalmazok adnak négy alteret a csoport Lie-algebrájában, és a Lie-

algebra éppen ezen alterek direkt összege. Ennek segítségével könnyen leírható a Lie-algebra. 

Korábban, a 5. szakaszban már láttuk, hogy a Lie-algebra elemei a mozgásegyenletekben „pillanatnyi 

hatásokat” fejeznek ki. A különböző hatások eredőjének a Lie-algebrában az összeadás felel meg. Ez 

az additivitás teszi lehetővé, hogy a mozgásegyenletekben a „hatásokat” felbontsuk (1), (2), (3) és (4) 

típusú komponensre, és ezeket egymástól függetlenül kezeljük. 

A Lorentz-csoport önmagába képezi a fénykúpot, ezért természetes módon hat a mennyei szférán is. 

Azonosítsuk a mennyei szférát a Riemann-féle számgömbbel (ami nem más, mint a komplex számsík kibővítve 

egy végtelen távoli ponttal, ∞-nel). Nem nehéz belátni, hogy a Lorentz-csoport éppen úgy hat ezen a gömbön, 

mint a komplex törtlineáris leképezések csoportja az 4.14.4. Gyakorlatban, és az ott található apró betűs részben. 

Így a Lorentz-csoport egységelemet tartalmazó komponensét azonosíthatjuk a törtlineáris leképezések 

csoportjával, PSL(2,ℂ )-vel. Mivel a ∞-nel kibővített valós számegyenes egy főkör a számgömbön, ezért egy 

rögzített főkört önmagába képező transzformációk részcsoportja mindig a PSL(2,ℝ) konjugáltja. 
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A.6.9. Állítás.  A Lorentz-csoport izomorf PSL(2,ℂ )-nek és a A.6.7. Példában szereplő ℤ 2
+×ℤ 2

+ részcsoportnak 

a szemidirekt szorzatával. A háromdimenziós Bolyai-geometria mozgásainak csoportja izomorf PSL(2,ℂ )-vel, a 

Bolyai-sík mozgásainak csoportja pedig izomorf PSL(2,ℝ)-rel. Végül a Poincaré-csoport izomorf a Lorentz-

csoportnak és a téridőbeli eltolások csoportjának szemidirekt szorzatával. 

Megjegyzés 

Az égen a távoli csillagok nagyjából egyenletesen oszlanak el. Ha űrhajóba szállunk, akkor ez a 

gyorsítás egy törtlineáris leképezéssel hat a mennyei szférán, vagyis az égbolton. Ez hasonlít a A.3.11. 

Tétel bizonyításában szereplő α és β transzformációkhoz: az égbolt űrhajóval szemközti pontja taszító 

fixpont, a háta mögötti pont pedig vonzó fixpont. Közönséges űrhajóknál ez a hatás nagyon kicsi, de 

például a 7. szakaszbeli utazáson érdekes dolgokat fogunk látni. 

Képzeljünk el egy izgő-mozgó merev testet, amelynek egy kijelölt pontjában egy pontszerű lény ücsörög. 

Legyen G vagy a Galilei-csoport, vagy a Poincaré-csoport, attól függően, hogy a lényünk Galilei-téridőben, 

vagy Minkowski-téridőben él. A test pillanatnyi állapotát a következő adatokkal jellemezzük: a lény téridőbeli 

helyzete, pillanatnyi sebessége és a test térbeli állása. Ahogy telik az idő (a lény sajátideje), a test állapota 

folyamatosan változik. Egy időtartam alatt bekövetkezett változást megadhatunk például úgy, hogy megadjuk a 

lény téridőbeli elmozdulását, sebességének változását és a test térbeli elfordulását és a test sebességének 

változását – tehát a G csoport egy elemét. Rendeljük hozzá minden η sajátidőhöz (amit a lény órájáról olvasunk 

le) azt a γ(η)∈  G transzformációt, amelyik a 0 sajátidőhöz tartozó kiinduló állapotot a η pillanatbeli állapotba 

transzformálja. Így egy G-be rajzolt folytonos görbéhez jutunk. A test mozgását akkor mondjuk egyenletesen 

változónak, ha egyforma hosszú sajátidőszakaszokon ugyanakkora állapotváltozás történik – tehát a lény 

minden pillanatban ugyanakkora hatásnak van kitéve. Képlettel kiírva: 

 

minden η, ρ, ζ valós számra. Az egyenletből ρ=0 helyettesítéssel kapjuk, hogy az egyenletesen változó 

mozgások a G-beli egyparaméteres részcsoportoknak felelnek meg. Hasonlítsuk ezt össze a (A.5). egyenletben 

kapott egyparaméteres részcsoporttal. Az egyparaméteres részcsoportok a generátorukkal, G Lie-algebrájának 

elemeivel adhatók meg. Érdemes erre úgy gondolni, hogy a Lie-algebra elemei fejezik ki az egyenletesen 

változó mozgás „pillanatnyi változását”, azaz a mozgó lényt érő „hatást”. Nagyon fontos észrevétel, hogy a 

testet érő különböző hatások, mint Lie-algebra elemek, egyszerűen összeadódnak. 

A.6.10. Példa.  Legyen G vagy a Galilei-csoport, vagy a Poincaré-csoport. Válasszunk egy inerciarendszert és 

egy L térbeli egyenest. Ha a test L irányban egyenletesen gyorsul, nem forog, és a lény folyamatosan előre néz, 

akkor a következő hatások érik: gyorsítás előre, és az idő múlása. De mit jelent az „idő múlása”? Most olyan 

transzformációkat építünk, amelyek az origót végiglökdösik a lény világvonalán. A pillanatnyi változást mindig 

a lény szemszögéből nézzük: ez az, ami az eddigi összes transzformáció után még hátra van. Márpedig a lény a 

saját szemszögéből nézve nyugalomban van, viszont telik a sajátideje, tehát a saját külön bejáratú 

koordinátarendszerében éppen a t tengely irányában mozdul el. Ezt a „hatást” neveztük az „idő múlásának”. Ha 

fölírjuk az ehhez tartozó egyparaméteres részcsoportot G-ben, akkor megkapjuk az egyenletes gyorsulás 

mozgásegyenletét. 

A.6.11. Példa.  Legyen G a Galilei-csoport. Válasszunk egy inerciarendszert és egy K térbeli kört. Tegyük föl, 

hogy a lényünk a K körön egyenletes körmozgást végez, miközben folyamatosan előre néz. Ekkor a következő 

hatások érik: gyorsítás balra, a haladásra merőlegesen, forgatás bal felé, és az idő múlása. Ha fölírjuk az ehhez 

tartozó egyparaméteres részcsoportot G-ben, akkor megkapjuk az egyenletes körmozgás mozgásegyenletét. 

A.6.12. Példa.  Legyen G a Poincaré-csoport. Alkalmazzuk a testre ugyanazokat a hatásokat, mint az előző 

példában. Bármily meglepő, most a test nem körpályán mozog! Ennek az az oka, hogy a kör síkjával 

párhuzamos gyorsítások a Poincaré-csoportban nem alkotnak részcsoportot. Ha a testet érő hatások közül az 

elforgatást éppen megfelelően módosítjuk, akkor elérhetjük a körmozgást. Ennek egyik fontos következménye: 

ha egy pörgettyű (giroszkóp) egy körpályán egyenletesen körbehalad, akkor a forgástengelye elfordul! Ezt a 

jelenséget a fizikusok Thomas-precessziónak nevezik. 

Folytassuk a mozgó lényről való elmélkedésünket. Tekintsünk most egy tetszőleges mozgást egy η pillanatban. 

Képzeljünk el egy olyan egyenletesen változó mozgást, melynek során a η pillanatban pontosan ugyanabban az 

állapotban van a test, mint az eredeti mozgásnál, és más ζ sajátidőkre O(|η-ζ|2) pontossággal közelíti meg az 

eredeti mozgás állapotát. Amennyiben van ilyen, az ad egy egyparaméteres részcsoportot G-ben, tehát egy A 

elemet G Lie-algebrájában. Ez az A fejezi ki a testet érő pillanatnyi hatást. Ha jobban belegondolunk, akkor 
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azonosíthatjuk az A elemet a γ görbe γ(η)-beli érintőjével. Nagyon fontos: ha ismerjük ezeket a pillanatnyi 

hatásokat minden η pillanatban, akkor azokból az egész mozgás rekonstruálható. 

7. Utazás az Androméda-ködbe 

Kedves Olvasónk! 

Ezt a mesét szeretett Tanárunknak, Thiry Gabi néninek ajánljuk, a sok szép együtt töltött óra emlékére! A mese 

rólunk szól: a könyv szerzőiről. Ifjúkorunk óta jó barátok vagyunk, sok-sok beszélgetés, kirándulás során 

kristályosodott ki bennünk a nagy terv. Kalandos utazásra készülünk, kérünk, hogy tarts Velünk! 

Kiss Emil és Szabó Endre 

Mindkettőnket régóta foglalkoztat a sebességkorlátozás. Miért nem mehetünk gyorsabban a fénynél? Ez 

igazságtalanság, méltánytalannak éreztük. Bezzeg, ha mehetnénk, meg sem állnánk az Androméda-ködig! 

Nagyon csábító gondolat, de tényleg olyan egyszerű volna? Egyszer utánaszámoltunk. Ha a sebességet nem is, a 

gyorsulást mindenképpen korlátoznunk kell. A túl nagy gyorsulás hosszú távon megterhelő, sőt, akár halálos is 

lehet! Hosszú utazáson a kényelem nagyon fontos: nem akarunk a földi nehézségi gyorsulásnál nagyobb 

terhelést. Ez azt jelentené, hogy az űrhajóban pontosan úgy éreznénk magunkat, mintha a Földön élnénk. 

Ekkora kiránduláson érdemes az időt években mérni, a távolságot pedig stílszerűen fényévekben. Gondold meg, 

Olvasónk: a fénysebesség pontosan 

 

Nagyon praktikus, nem kell a fénysebességgel bajlódnunk! Ezért nem szerepel a fénysebesség az alábbi (A.6) 

egyenletben sem. Tehát a tervezett gyorsulásunk 

 

Ugye, milyen meglepő? Évente nagyjából fénysebességnyivel gyorsulunk. Mivel gondolatban föloldottuk a 

sebességkorlátozást, száz év alatt elérjük a fénysebesség százszorosát. No de milyen messzire jutunk el ezalatt? 

Íme: 

 

Fantasztikus tempó! Több, mint ötezer fényévet átszelünk. Gyorsan föllapozzuk a térképet1: az Androméda-köd 

távolsága2 nagyjából 2,5 millió fényév. Rossz hír, még a közelébe se juthatunk! Ennyi idő alatt még a 

Tejútrendszer szomszédos karját is alig érjük el. Sovány vigasz, hogy még ebben a szűk tartományban is 

mintegy hatszázmillió csillag közül választhatunk úti célt. Márpedig száz évnél többet semmiképp nem 

áldozhatunk erre a kalandra! Már-már azt hittük, végleg le kell mondanunk róla. De amikor a 

relativitáselmélettel kezdtünk komolyabban foglalkozni, és a A.6.10. Példát számolgattuk, újra felcsillant a 

remény. Kiderült, hogy g nagyságú egyenletes gyorsulással η sajátidő alatt eljutunk az 
 

 
(A.6) 

koordinátájú eseménybe. Látható, hogy exponenciális ütemben távolodunk! Ez nagyszerű, próbáljuk ki, 

mondjuk η=15 évvel. Eredményül a 

 

eseményt kapjuk, tehát 2,49 millió fényévnyire jutunk. Győzelem! Röpke tizenöt év alatt eljutunk az 

Androméda-galaxis közvetlen közelébe3, és két héttel később már ott is leszünk. Az is könnyen kiszámolható, 

                                                           
1Íme, egy jó térkép, mindenkinek ajánljuk: http://www.atlasoftheuniverse.com/ 
2 Vajon ez mit jelent? Hogyan mérik le? Mennyire pontos? 
3 Tizenöt év alatt több millió fényévet bejárunk? Túlléptük a fénysebességet? Mit is jelent ez valójában? 

http://www.atlasoftheuniverse.com/
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hogy az út első feléhez tizennégy év és négy hónapra van szükség, a második felét viszont nyolc és fél hónap 

alatt letudjuk4! Fantasztikus élmény lesz, ezt nem lehet kihagyni! Kedves Olvasó, ha van merszed, csomagolj, 

hamarosan indulunk! Legelőször természetesen a mérnökünkkel kell beszélni: milyen rakétát építsünk, mennyi 

üzemanyag kell, milyen felszerelés? Vajon mennyibe kerül az utazás? A mérnök úr erre kapásból tudja a 

választ. Rögtön bele is fog a mondókába: 

Megjegyzés 

Jelölje m az űrhajó pillanatnyi tömegét, ez folyamatosan fogy az elhasznált üzemanyag miatt. Ezért az 

út során a rakéta teljesítményét is fokozatosan kell csökkenteni. Az F hajtóerő arányos a tömeg-vesztés 

ütemével, amit  jelöl5, és a kiáramló hajtóanyag sebességével, ν-vel. Tehát az elért gyorsulás: 

 

Érdekes, hogy ugyanez az egyenlet érvényes a relativitáselméletben is!6 Manapság a legnagyobb ν-

értéket ionhajtóművekkel érik el: a Deep Space One esetében ez nagyjából ν=35 000 km/s volt, tehát a 

fénysebesség 11,7 százaléka. Summa summarum, az egyenlet megoldása M kezdeti tömeg esetén, a=g 

gyorsulással: 

 

Roppant fontos, hogy az utazás végén kapott m(η) tömeg ne legyen kevesebb, mint az utasok 

össztömege! Ebből lehet visszaszámolni a kiinduló M-et. 

Ez világos beszéd! Legegyszerűbb, ha azt számoljuk ki, mennyibe kerül a fuvar kilogrammonként. Benyomjuk a 

számítógépbe a képletet, behelyettesítünk m(η)=1 kg-ot és η=16 évet (hogy legyen egy kis tartalékunk), és már 

látjuk is az eredményt: az egy kilogramm hasznos teher elszállításához szükséges üzemanyag {1,41}⋅ 1061 kg. 

Tehát kilogrammonként ennyi xenont kell rendelnünk. Fel is hívjuk... Egy pillanat! Ez nagyon sok. Lássuk csak 

a lexikont! 

• A Föld tömege 5,98⋅ 1023 kg, 
• a Nap tömege 1,989⋅ 1030 kg, 
• a Tejútrendszer tömegét 6⋅ 1011-szeres naptömegnek becsülik. 

Nekünk ez mind nem elég, sok milliárd galaxist kellene eltüzelnünk! Ajjaj, dolgozni kell a hajtóműveken! A 

mérnök úr azt ígéri, hogy megpróbálnak foton-hajtóművet szerkeszteni. Ez eddig még senkinek sem sikerült, de 

mi bízunk benne, hogy ő majd legyűri a nehézségeket. Az új hajtóműben a kiáramlási sebesség ν=1, a 

fénysebesség, ezért kilogrammonként mindössze 14,3 tonna üzemanyagra van szükségünk7. Ez már igazán 

baráti ár! 

No és mikorra fogunk odaérkezni – kérdezik a kollégák. De a mérnök úr elmagyarázza: ennek a kérdésnek 

semmi értelme, úgysem tudjuk összehasonlítani az itteni órákat az ottaniakkal8. Igaz, igaz, mondják, és mikorra 

érkezünk vissza? Tessék, erről el is felejtkeztünk! Jó volna a kaland végén hazajönni! A mérnök úr figyelmeztet, 

hogy ha vissza is akarunk jönni, akkor sokkal drágább lesz az út. Nem a duplája? De nem ám! Meg is kell állni, 

és az bizony drága mulatság. Emlékezzünk csak vissza: tizennégy év négy hónap alatt tettük meg a fele utat, 

onnantól kezdve már fékezni kell! Még egyszer ugyanennyi idő elteltével éppen az Androméda-ködnél fogunk 

leállni. Mindenki elkezd zúgolódni: hatvan év múlva9 érünk csak vissza? Az nagyon sok idő! És akkor hatvan 

évi üzemanyag kell, ami annyit tesz, mint 6,90⋅ 1026 kilogramm. A fél Jupitert magunkkal kellene vinnünk! 

De a mérnök úr mosolyogva rázza a fejét. Nem, nem, nem kell annyi üzemanyag: hisz az Androméda-ködben 

úgyis megállunk nézelődni, majd ott újra feltankolunk. Harminc évre pedig mindössze 26,3 milliárd tonnára van 

szükség kilogrammonként! Hát ez tényleg drága, de nem megvalósíthatatlan. A 26,3 milliárd tonna körülbelül a 

                                                           
4 Hogyan lehetséges, hogy az út első fele hússzor annyi ideig tart, mint a második fele? 
5 Fizikusok gyakran jelölik ponttal az idő szerinti deriváltat. 
6 Az űrhajós a gyorsulást önmagához viszonyítva érzi, az üzemanyag is vele együtt mozog, tehát relatív sebességük nulla! 
7 Az üzemanyag nem lehet akármi, hiszen teljes egészében fotonokká szeretnénk alakítani. De ezzel a technikai problémával most nem 

foglalkozunk. 
8 Az (A.6) egyenletben megadtuk a megérkezés t-koordinátáját is, de ez csak koordináta, nem érdemes „eltelt időként” értelmezni. 
9 Pár hónapos nézelődést is beleszámítottunk. 
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Kékes tömegével egyenlő, de nagy kár volna a Kékesért! Viszont egy 30 kilométer sugarú kisbolygó elegendő 

üzemanyag lesz a 10 tonnás űrhajóhoz. 

És hogy mikorra érkezünk vissza? Úgy ötmillió év múlva10. Hiszen egész úton közel fénysebességgel 

repesztünk, és kétszer tesszük meg a 2,5 millió fényéves utat. Akkor hát mindenben megegyeztünk, indulhat a 

visszaszámlálás! Mindenki dőljön hátra kényelmesen, csatoljuk be a biztonsági öveket! Így ni! 

Az út legeleje még megterhelő, hiszen dolgoznak a segédrakétáink, el kell hagynunk a Föld gravitációs terét, de 

nagyon hamar visszaáll a természetes állapot. Mindenki újra a saját súlyát érzi. Az első néhány napon még nagy 

a tolongás az ablak előtt, majd amint a Naprendszer kezd elmaradozni, és belevész a csillagok tengerébe, már 

ritkábban nézünk hátra. De ahogy telnek a hónapok, új érdekességek tűnnek föl. Az égbolt képe kezd 

körülöttünk lassan hátrafelé kúszni az égen11. Egyre feltűnőbb a jelenség, végül már a csillagok zöme a hátunk 

mögé zsúfolódik egy foltba, míg az Androméda-köd, és a mögötte látható csillagok képe szétterül, és betölti az 

eget, majd ők is fokozatosan kúsznak hátrafelé. A hátul lévő csillagok a vöröseltolódás miatt egyre 

halványabbnak és vörösebbnek látszanak, az elöl lévők viszont kékebbek és fényesebbek lesznek. A színjáték, a 

csillagvándorlás egészen félútig tart. Az út második felében pedig, amikor fékezünk, a csillagok szépen lassan 

kúsznak visszafelé, és fokozatosan visszanyerik eredeti színüket. Az utunk végén, mire minden csillag 

megtalálja a helyét, vadonatúj csillagképeket látunk. Hiszen az ismerős otthoni csillagok szinte mind a 

Tejútrendszer halvány foltjában rejtőzködnek mögöttünk, míg az eget most az Androméda-köd hozzánk közeli 

csillagai népesítik be. Megérkeztünk! 

                                                           
10 És ehhez mindössze hatvan évig kell utaznunk? Hogyan lehetséges? 
11 Ezzel a jelenséggel a A.6.9. Állítás utáni apró betűs részben találkoztunk. 
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B. függelék - Útmutatások, ötletek a 
feladatokhoz 

[Ez] az ismeretlen jelenségek vizsgálatának klasszikus dilemmája. Ahhoz, hogy szabatosan 

elhatároljuk őket, ismerni kellene az oksági mechanizmust, ahhoz pedig, hogy megismerjük az 

oksági mechanizmust, jól körül kell határolni a jelenségeket. 
— Stanisław Lem: Szénanátha (Murányi Beatrix fordítása) 

1. Komplex számok 

1.1.7 .  Használjuk föl, hogy ha x és y egész számok, akkor  és  alkalmas p,q 

egészekre, és helyettesítsük ezt be a bizonyítani kívánt képletekbe. 

1.1.16 .  Teljes négyzetté alakítással vezessük vissza a feladatot négyzetgyökvonásra modulo 101. A 20 helyett a 

121-ből vonjunk négyzetgyököt. 

1.1.18 .  Színezzünk a modulo m maradékokkal. Vagdossunk le a sakktábláról olyan darabokat, ahol mindegyik 

maradékból ugyanannyi van. Ha r a k szám m-mel való osztási maradéka, akkor a bal felső r× r-es négyzetben 

hány r-1 és hány 0 van? 

1.1.19 .  Vizsgáljuk meg, hogy ezek a számok milyen maradékot adhatnak 3-mal osztva. 

1.2.12 .  Mutassuk meg, hogy ha az x elegendően nagy abszolút értékű szám, akkor ax3+bx2+cx+d előjele 

ugyanaz, mint ax3 előjele, mert az |ax3|-höz képest a többi tag abszolút értékben még együttvéve is eltörpül. 

1.3.13 .  Végezzük el a négyzetre emelést, és írjuk föl az eredmény valós, illetve képzetes részét. Így két 

egyenletet kapunk c-re és d-re. 

1.4.12 .  A négyszöget a komplex számsíkra rajzolva képzeljük el, tehát a csúcsok komplex számok lesznek. 

Fejezzük ki a megfelelő négyzetek középpontjait a csúcsok segítségével. Használjuk föl, hogy két vektor akkor 

és csak akkor egyenlő hosszú és merőleges, ha az egyik a másiknak i-szerese. 

1.4.13 .  A háromszög csúcsai segítségével fejezzük ki a szabályos háromszögek középpontjait. Használjuk föl, 

hogy egy háromszög akkor és csak akkor szabályos, ha az egyik oldalvektorát 60°-kal elforgatva egy másik 

oldalvektorát kapjuk. A  cos 60° +i sin 60° és a  cos 120° +i sin 120° számok közötti összefüggéseket ne az 

algebrai alakjukból, hanem a szabályos hatszög geometriai tulajdonságaiból vezessük le. 

1.4.14 .  Mutassuk meg, hogy a (z3-z1)/(z3-z2) szöge a z1z2z3 háromszögnek a z3-nál levő szöge. Használjuk a 

látókörről szóló geometriai tételt. 

1.4.15 .  Használjuk föl az (A-B)(C-D)+(A-D)(B-C)=(A-C)(B-D) azonosságot. 

1.4.16 .  Legyen η= cos x+i sin x. Ekkor a keresett kifejezés az η+η2+...+ηn képzetes része. Ezt az összeadást 

könnyű elvégezni, hiszen ez egy mértani sor. A végeredmény képzetes részét azonban nehézkes leolvasni, mert 

az összegképlet nevezőjében is komplex szám keletkezik (próbálja ki az Olvasó). Ezért hasznos ötlet, hogy a 

fenti η helyett az ε= cos (x/2) + i sin (x/2) páros hatványait adjuk össze, majd az eredményt leosztjuk ε egy 

olyan hatványával, hogy felhasználhassuk az ε-(1/ε)=2i sin (x/2) és εn-(1/ε)n=2i sin (nx/2) összefüggéseket. 

1.5.9 .  Számozzuk be az n-szög csúcsait a 0,1,..., n-1 számokkal, és képzeljük azt, hogy a bolha a 0 csúcsról 

indul. Melyik pontban lesz a bolha m lépés után? Hogyan írhatjuk föl oszthatóság segítségével, hogy ez a 

kiindulópont? 

1.5.19 .  Keressük meg -ε jó kitevőit. 

1.5.23 .  Használjuk föl a binomiális tételt az (1+1)n, (1-1)n, (1+i)n összegekre. 

1.5.24 .  Hatványozzuk a  cos x +i sin x számot a Moivre-képlet alapján is, és a binomiális tétel segítségével is. 
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2. Polinomok 

2.1.12 .  Mivel εk2 abszolút értéke 1, ezért konjugáltja ε-k2. Az  összegben végezzük el a beszorzást a 2.1.4. 

Gyakorlat alapján. Ekkor az εj2-k2 számok n2 tagú összegét kapjuk, ahol j és k egymástól függetlenül 0-tól n-1-ig 

fut. Használjuk föl a j2-k2=(j-k)(j+k) azonosságot, és csoportosítsuk az összeg tagjait ℓ=j-k szerint. Ha p páratlan 

prímszám, akkor az S kiszámításához használjuk föl az D.4.8. Tétel állításait. 

2.2.2 .  Először az  speciális esetet mutassuk meg. Az 

általános esetben is arra törekedjünk, hogy minden szorzatot olyan alakra hozzunk, mint a fenti azonosság jobb 

oldala, ahol az összes csukózárójel „annyira jobbra van, amennyire csak lehet”. Alkalmazzunk teljes indukciót a 

szorzat hosszára nézve. 

2.2.5 .  Mutassuk meg, hogy ha egy könyvespolcra a könyvek összevissza vannak feltéve, akkor rendet tudunk 

csinálni úgy, hogy mindig csak két szomszédos könyvet cserélünk ki. 

2.2.8 .  Ha volna kettő, akkor számítsuk ki kétféleképpen a szorzatukat. 

2.2.10 .  Tegyük föl, hogy v balinverze, és w jobbinverze u-nak. Számítsuk ki kétféleképpen a v*u*w szorzatot. 

2.2.16 .  Legyen a H részcsoport neutrális eleme f, és jelölje f-1 az f elemnek a G csoportbeli inverzét. Számítsuk 

ki kétféleképpen az f*f*f-1 szorzatot. 

2.2.18 .  Álljon S az egész számok halmazának összes részhalmazaiból, és legyen a művelet a metszetképzés. 

2.2.22 .  A disztributivitást alkalmazzuk a (0+0)r és az  kifejezésekre. 

2.2.26 .  Alkalmazzuk a 2.2.16. Feladat állítását. 

2.2.32 .  Legyenek u1,..., uk a ℤ m-nek az m-hez relatív prím elemei, és u ezek egyike. Mutassuk meg, hogy u*m 

u1,..., u*m uk páronként különbözők. 

2.2.39 .  Az (1)-hez mutassuk meg, hogy S minden b eleme b=de alakban írható alkalmas d∈  S segítségével (d 

választható b balinverze balinverzének). A (2)-t az (1)-re vezessük vissza. 

2.2.40 .  Tudjuk, hogy , tehát ezek invertálhatók. Hogyan lehetne ebből az 

összefüggésből további invertálható elemeket gyártani? 

2.2.41 .  Egy nem nulla elem „abszolút értéke” lehet-e nulla? 

2.2.44 .  Egy csoportban mely g elemekre igaz, hogy g2=g? 

2.2.45 .  Tegyük föl, hogy van ilyen leképezés. Mutassuk meg, hogy az 1 képe szükségképpen 1 lesz, majd 

vizsgáljuk meg, hogy milyen tulajdonságú elem lehet az i képe. 

2.4.18 .  Legyen f∈  R[x]. A 2.4.4. Gyakorlat miatt f(x)=(x-b)q0(x)+b0 alkalmas q0∈  R[x] polinomra és b0∈  R 

elemre. Alkalmazzuk ugyanezt a q0 polinomra, majd a kapott q1 polinomra, és így tovább. (Ez az eljárás hasonlít 

ahhoz, ahogy egy számot egy másik számrendszerbe alakítunk.) 

Az egyértelműség bizonyításához tegyük föl, hogy 

 

alkalmas bi, ci∈  R elemekre. A két polinomot kivonva 

 

Ezért azt kell megmutatni, hogy ha 
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a nullapolinom, akkor mindegyik di=0. Helyettesítsünk x helyére b-t, és alkalmazzunk n szerinti indukciót. 

2.4.19 .  Ha a nullosztó, akkor hány gyöke van legalább az ax polinomnak? 

2.4.20 .  Mivel f(14)=440, az f-et kereshetjük (x-14)g(x)+440 alakban, ahol g is egész együtthatós polinom. 

2.4.21 .  Nem lehetséges. Ehhez az interpoláció egyértelműsége miatt elég megmutatni, hogy van olyan egész 

együtthatós, n-nél kisebb fokú polinom, ami elvégzi az interpolációt. Legyenek az alappontok a1,...,an, és f a 

legalacsonyabb fokú olyan egész együtthatós polinom, amely ezeken a helyeken a kívánt értékeket veszi föl. 

Tegyük föl indirekt, hogy gr(f)≥ n, és tekintsük az f(x)-cxk(x-a1)... (x-an) polinomot, ahol k=gr(f)-n, a c pedig az f 

főegyütthatója. 

2.4.22 .  A „racionális” esetben használjuk föl az interpolációról tanultakat. Az „egész” esetben képzeljük az 

 binomiális együtthatót x polinomjának, miközben k rögzített. 

2.4.23 .  Az előző 2.4.22. Feladat szerint f racionális együtthatós, azaz fölírható f(x)=g(x)/m alakban alkalmas m 

egészre. Mutassuk meg, hogy f(x)-f(x+km) egész szám minden x és k egészre. 

2.4.24 .  Mutassuk meg a Lagrange-alappolinomok képletének felhasználásával, hogy n!f(x) már egész 

együtthatós. Alkalmazzunk f foka szerinti indukciót. 

2.4.25 .  Keressük meg g-nek az előző 2.4.24. Feladatban szereplő felbontását. Először a 10 helyett kisebb 

számokkal kísérletezzünk. 

2.4.26 .  Írjuk föl f(x)-et (x-a)(x-b)(x-c)(x-d)q(x)+5 alakban. 

2.4.27 .  Legyen r≠ 0 eleme R-nek. Mivel az interpoláció korlátlanul elvégezhető, van olyan f∈  R[x] polinom, 

melyre f(0)=0 és f(r)=1. 

2.4.29 .  Álljon S azokból a függvényekből, melyeknek a 2 gyöke. A másik kérdésre a válasz nemleges. Ennek 

igazolásához használjuk föl, hogy nullosztómentes gyűrűben nem nulla elemmel szabad egyszerűsíteni (2.2.28. 

Gyakorlat). 

2.5.2 .  Vizsgáljuk az elsőfokú polinomokat. 

2.5.13 .  Emeljük négyzetre az (x1+...+xn) összeget a 2.1.4. Gyakorlat felhasználásával. 

2.5.15 .  A (4)-hez: helyezzük el a sokszöget úgy, hogy a csúcsai az n-edik egységgyökök legyenek, az 1 

csúcsból induló oldalak és átlók hosszainak szorzatát írjuk föl abszolút érték segítségével, majd használjuk föl a 

feladat (2) állítását. 

2.5.16 .  Legyen f(x)=(x-a)(x-b)(x-c). Alkalmazzuk a gyökök és együtthatók összefüggéseit. A konstans tag 

meghatározásához helyettesítsük be x helyére az a, b, c számokat, és adjuk össze a kapott egyenleteket. Tegyük 

meg ezt úgy is, hogy a megfelelő egyenletet az összeadás előtt rendre aj-3-mal, bj-3-mal, cj-3-mal megszorozzuk. 

2.5.18 .  Először olyan polinomot próbáljunk készíteni, amelynek gyöke az illető test mindegyik eleme. Ezt 

módosítsuk olyan (nem konstans) polinommá, amelynek nincs gyöke az adott testben. 

2.6.10 .  Igaz, alkalmazzunk indukciót a határozatlanok száma szerint. 

2.6.11 .  Használjuk a 2.6.9. Gyakorlatban bevezetett jelöléseket. Legyen T test,  páronként 

különböző „pontok” és b1,...,bk∈  T. Olyan f∈  T[x1,...,xn] polinomot keresünk, amelyre , ha 1≤ j≤ k. 

Próbáljuk a Newton-interpolációt modellezni. Meg kell adnunk egy olyan n-határozatlanú polinomot, amelybe 

az -et helyettesítve nullát kapunk, de -t helyettesítve nem. Minden j<k-ra keressünk egy olyan 

koordinátát, amelyben  különbözik -től, és csak erre a koordinátára koncentráljunk. 

2.7.17 .  Igazoljuk, hogy ζ1
k

1...ζn
k

n homogén polinom, amely szükségképpen k-adfokú. 

2.7.18 .  Legyen f gyöktényezős alakja (x-b1)(x-b2)... (x-bn). Tekintsük az fN(x)=(x-b1
N)(x-b2

N)... (x-bn
N) polinomot 

minden N>0 egészre. A szimmetrikus polinomok alaptételének felhasználásával igazoljuk, hogy ez egész 
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együtthatós. Becsüljük meg az együtthatóit, és ebből vezessük le, hogy mindegyik bj-nek csak véges sok 

hatványa van. 

2.7.19 .  Használjuk föl, hogy ha m1≥ m2≥ m3≥... nemnegatív egész számok, akkor van olyan k≥ 1, hogy onnantól 

kezdve ez a sorozat már állandó, azaz mj=mk minden j≥ k-ra. Alkalmazzuk ezt arra a sorozatra, ahol mi a Pi 

polinomban az x1 kitevője. 

3. A polinomok számelmélete 

3.1.28 .  Tegyük föl, hogy p1... pk=q1... qℓ egy elem két felbontása irreducibilisek szorzatára. A p1 

prímtulajdonságát kihasználva keressük meg egy asszociáltját a qj-k között, majd egyszerűsítsünk p1-gyel. 

3.1.33 .  Tudjuk, hogy 2∣ 2⋅  2. Osztója-e a 2 valamelyik tényezőnek a páros számok gyűrűjében is? Mutassuk 

meg, hogy 2⋅  18=6⋅  6 a 36-nak két lényegesen különböző felbontása felbonthatatlanok szorzatára a páros 

számok gyűrűjében. 

3.1.34 .  Használjuk föl, hogy . 

3.1.35 .  Az x3y2 és az x2y3 polinomoknak mik az osztói R-ben? 

3.2.5 .  Ha g=0, akkor nem oszthatunk vele maradékosan, hogyan végezzük ilyenkor az eljárást? Az is 

előfordulhat, hogy egyáltalán nincs nem nulla maradék az algoritmusban, mi ilyenkor a kitüntetett közös osztó? 

3.2.8 .  Van I-ben legalacsonyabb fokú polinom? 

3.2.9 .  Mutassuk meg, hogy minden ilyen I halmaz a legkisebb pozitív elemének a többszöröseiből áll. A 3.2.7. 

Tétel bizonyítását kövessük. 

3.2.13 .  Alkalmazzuk a 3.2.3, 3.1.27, 3.1.28. Gyakorlatokat, illetve Feladatot. 

3.2.14 .  Tegyük föl, hogy van olyan nem konstans polinom, amely nem bontható föl irreducibilisek szorzatára. 

Legyen f a(z egyik) lehető legkisebb fokú ilyen polinom. Irreducibilis-e f? 

3.3.18 .  Használjuk a racionális gyöktesztet (3.3.10. Tétel). Keressünk olyan m egészet, hogy az 1 szám gyöke 

legyen f(x)+mxj-nek. 

3.3.22 .  Használjuk föl a binomiális tételt. Illusztrációként érdemes elolvasni a 3.3.21. Gyakorlat megoldásának 

a középrészét is. A kis Fermat-tétel bizonyításához emeljük (tagonként) p-edik hatványra azt a b tagból álló ℤ p-

beli összeget, amelynek mindegyik tagja 1. 

3.3.24 .  Mutassuk meg a gyöktényezős alak beszorzásával, hogy x4-10x2+1 összes gyökei . A 

beszorzást végezzük el háromféleképpen is, mindig máshogy összepárosítva két-két gyöktényezőt. A ℚ fölötti 

irreducibilitás bizonyításához a 3.3.12. Példában leírt módszert használjuk. Vizsgáljuk meg, hogy a , , 

 gyökvonások melyike végezhető el ℤ 5, ℤ 7, illetve ℤ 11 fölött. 

Megjegyzés 

Az x4-10x2+1=0 egyenletet y=x2 helyettesítéssel másodfokúra vezethetjük vissza. Innen , 

de nem könnyű rájönni, hogy ez  négyzete. 

3.4.14 .  Legyen fn+gn=hn olyan nemtriviális megoldás, ahol g és h fokának maximuma a lehető legkisebb. 

Feltehető, hogy f, g és h páronként relatív prímek. Bontsuk föl az fn=hn-gn polinomot a h-εj g polinomok 

szorzatára, ahol 1=ε0,...,εn-1 az n-edik egységgyökök, és mutassuk meg, hogy e tényezők páronként relatív 

prímek. Mivel ℂ [x1,...,xn] alaptételes, és minden egység teljes n-edik hatvány, ezért mindegyik h-εjg polinom 

maga is teljes n-edik hatvány. Legyen 

 

Mutassuk meg, hogy ε un+wn=(ε+1)vn. Készítsünk ebből az eredetinél kisebb fokú, nemtriviális megoldást. 
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3.4.20 .  Mutassuk meg, hogy ha f=gh nemtriviális felbontás, akkor g és h egyike több, mint fokszámnyi helyen 

1 vagy -1. Használjuk föl a polinomok azonossági tételét. 

3.4.21 .  Ha az f∈ℤ [x] egy k-adfokú g osztóját keressük, akkor használjuk föl, hogy minden m egészre g(m)∣  

f(m), és alkalmazzunk interpolációt. 

3.5.8 .  Mutassuk meg, hogy g(x)=xnf(1/x). 

3.5.15 .  Használjuk föl a következő összefüggést: 

 

valamint hogy ℤ p[x]-ben tagonként lehet p-edik hatványra emelni (3.3.22. Feladat). 

3.5.16 .  Fogalmazzuk meg a Schönemann–Eisenstein-kritériumot abban az esetben, amikor ℤ  helyett a ℂ [y] 

gyűrű fölötti polinomokat vizsgáljuk. Megy-e a 3.5.3. Gyakorlatban leírt bizonyítás ebben az esetben is? 

3.5.17 .  Mutassuk meg, hogy  osztható f(x)-szel. 

3.5.18 .  Tegyük föl, hogy . Mi lehet az x3-2 és az x2-ax-b polinomok kitüntetett közös osztója? 

Van-e közös gyökük? 

3.5.20 .  Legyen z=x+(1/x). Az x+1 gyöktényező kiemelése után kapott polinomot osszuk le x3-nel, és ezt írjuk 

föl z (harmadfokú) polinomjaként. 

3.6.11 .  Legyen b∈ℂ  gyöke f'-nek. Használjuk föl a 3.6.10. Gyakorlatot. 

3.6.13 .  Az f/(f,f') polinomnak mik a gyökei, és hányszorosak? 

3.6.15 .  Mutassuk meg, hogy ha f irreducibilis, akkor (f,f') csak akkor lehet nem konstans, ha f'=0. Milyen f 

polinomokra teljesül ez ℤ 2 fölött? Használjuk föl, hogy ℤ 2 fölött tagonként lehet négyzetre emelni (3.3.22. 

Feladat). 

A megfordítás igazolásához tekintsük (f,f')-nek egy irreducibilis g osztóját. Ha ℚ fölött vagyunk, akkor ennek 

van egy b gyöke T=ℂ -ben, ha meg ℤ 2 fölött, akkor b választható egy ℤ 2-t tartalmazó algebrailag zárt T test egy 

alkalmas elemének (6.4.6. Tétel). Annak felhasználásával, hogy g-nek nincs többszörös gyöke T-ben, mutassuk 

meg, hogy g2∣ f. 

3.6.17 .  Ha f'(b)=0, tudjuk-e módosítani f-et úgy, hogy b gyöke legyen? 

3.6.18 .  Mutassuk meg, hogy ha c kivételes érték, akkor f'-nek és f(x)-c-nek van közös gyöke. 

3.8.8 .  Az összes állítás közvetlen (de hosszadalmas) számolással igazolható a gyökök és együtthatók 

összefüggését fölhasználva. Ehelyett az α1, α2, α3, α4 gyököket a 3.7.2. Állítás bizonyításához hasonlóan 

képzeljük határozatlanoknak. (Ezt megtehetjük, hiszen (6) kivételével csupa azonosságot kell bizonyítani.) 

Ekkor az u1, u2, u3 kifejezések páronként különbözők, és így (1)-hez elég azt belátni, hogy mindegyik ui gyöke a 

harmadfokú rezolvensnek (hiszen a főegyüttható biztosan 8). Keressünk olyan K1(x) és L1(x) polinomokat, hogy 

K1(x)+L1(x)=(x-α1)(x-α2) és K1(x)-L1(x)=(x-α3)(x-α4) teljesüljön. 

3.8.9 .  Használjuk föl a 3.8.8. Feladatot. 

3.8.10 .  Használjuk föl a 3.8.8. Feladatot és a 3.8.4. Gyakorlatot. 

3.8.13 .  Teljes négyzet-e ℂ  fölött a -(2x2+4x+2) polinom? 

3.9.12 .  Használjuk föl az 1.5.19. Feladat eredményét. 

3.9.14 .  Legyen η primitív m-edik egységgyök, ahol m∣  n. Számítsuk ki, hogy a feladatbeli szorzatban az x-η 

hányadik hatványon szerepel, majd alkalmazzuk az D.4.6. Állítást. 

3.9.15 .  Használjuk föl az előző feladatot. 
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3.9.18 .  Alkalmazzuk a gyökök és együtthatók közötti összefüggéseket az n-edik körosztási polinomra. 

Mutassuk meg, hogy az n-edik primitív egységgyökök összege μ(n) (ahol μ a Möbius-függvény), szorzatuk 

pedig 1, kivéve n=2-re, amikor -1. 

3.9.19 .  Osszuk le a  összefüggést x-1-gyel, és azután helyettesítsünk x=1-et. 

3.9.20 .  Attól függően, hogy n osztható-e néggyel, számítsuk ki a Φn(-x) polinomot a 3.9.15. Feladat, illetve a 

3.9.12. Gyakorlat segítségével, majd használjuk föl az előző feladat eredményét. 

3.9.21 .  Az előző gyakorlat szerint Φnm-et fölírhatjuk az x-ηε gyöktényezők szorzataként, ahol o(η)=m és 

o(ε)=n. Csoportosítsuk ezeket a gyöktényezőket η szerint. 

3.9.23 .  A  összefüggésből kiindulva, n szerinti indukcióval bizonyítsunk. Számoljunk 

eleve ℤ p fölött. Használjuk föl a 3.9.6. Gyakorlatot és a 3.3.22. Feladatot (azaz a tagonkénti p-edik hatványozás 

lehetőségét). 

3.9.25 .  Térjünk át ℤ p[x]-re, alkalmazzuk a 3.9.23. Feladatot, majd ezután a 3.6.14. Gyakorlat megoldásának 

azt az állítását, hogy  esetén xm-1-nek nincs többszörös tényezője ℤ p[x]-ben. 

3.9.26 .  Legyen ε primitív n-edik egységgyök. Mutassuk meg, hogy a kívánt sokszög akkor létezik, ha az 

1,2,...,n számoknak van olyan a0,a1,...,an-1 sorrendje, melyre a0+a1ε+a2ε2+...+an-1εn-1=0. A körosztási polinomok 

felhasználásával igazoljuk, hogy ha n prímhatvány, akkor ez nem lehetséges. Ha n nem prímhatvány, akkor 

bontsuk föl mk alakban, ahol m és k egymáshoz relatív prím, 1-nél nagyobb számok. A 3.9.17. Gyakorlat 

segítségével állítsuk elő ε hatványait egy m-edik és egy k-edik egységgyök szorzataként, az 1,2,...,n számokat 

pedig írjuk ik+j alakban, ahol 1≤ j≤ k és 0≤ i<m. 

4. Csoportok 

4.1.29 .  Igazoljuk, hogy a transzformációnak van valós sajátértéke, és minden valós sajátérték 1, vagy -1. 

Használjuk föl, hogy a determináns a karakterisztikus polinom gyökeinek a szorzata. Elemi geometriai 

megoldás is adható. 

4.1.39 .  Ha f(P)≠ P akkor tekintsük P és f(P) felező merőleges síkját. 

4.2.30 .  Igazoljuk, hogy két transzpozíció szorzata mindig fölírható hármasciklusok szorzataként. 

4.2.31 .  Bizonyítsuk be j szerinti indukcióval, hogy ha f(1) értékét i jelöli, akkor f(j)=j+n(i-1) (mod n 

összeadás). 

4.2.32 .  Mutassuk meg a „bolhás feladat” (vagyis az 1.5.9. Feladat) felhasználásával, hogy az (1,2,..., n) ciklus 

k-adik hatványa (n,k) darab n/(n,k) hosszú diszjunkt ciklus szorzata. 

4.2.33 .  Használjuk a 4.2.27. Gyakorlatban szereplő könyvespolc-modellt. 

4.2.34 .  Vegyük az (1,2,...,n) ciklus egy előállítását transzpozíciók szorzataként, és készítsük el ezekből az 

előző feladatban vizsgált gráfot. Mutassuk meg, hogy ez összefüggő lesz, majd alkalmazzuk az D.2.5. Tételt. 

4.2.35 .  Készítsük el a megadott transzpozíciók halmazából a 4.2.33. Feladatban szereplő gráfot. Ha k+t-1>n, 

akkor ennek (n-k)+(n-t), azaz n-1-nél kevesebb éle van, és így nem lehet összefüggő. Ha k+t-1≤ n, akkor 

alkalmazunk n szerinti indukciót az összefüggőség bizonyítására. Az indukció során a k, t, n hármasról a k, t-k, 

n-k hármasra lépjünk (a k<t esetben). 

4.3.40 .  Induljunk ki az (ab)2=1 összefüggésből. Negyedik hatványokra az állítás nem igaz, a D4 diédercsoport 

például ellenpélda lesz (lásd 4.1.23. Állítás). 

4.3.41 .  Igazoljuk, hogy ha d=(an-1, am-1), akkor a ℤ d
× csoportban o(a)∣ n. 

4.4.18 .  Feleltessük meg mindegyik bal oldali mellékosztálynak a komplexusinverzét. 

4.4.27 .  A második kérdéshez vizsgáljuk a ℤ 8
× csoportot. 
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4.4.31 .  Igazoljuk, hogy az AB szorzat minden eleme |A∩ B|-féleképpen írható föl ab alakban, ahol a∈  A és b∈  

B. Használjuk föl, hogy c∈  A∩ B esetén ab=(ac)(c-1b), és itt ac∈  A, bc∈  B. 

4.4.32 .  Párosítsunk minden elemet az inverzével. Mely elemek egyenlők a párjukkal? 

4.4.33 .  A 2.4.7. Tétel miatt egy T test multiplikatív csoportjában az xd-1 polinomnak legfeljebb d gyöke lehet. 

Igazoljuk, hogy legfeljebb θ(d) darab d rendű elem van. Alkalmazzuk a 3.9.6. Gyakorlat állítását. 

4.4.34 .  Készítsünk egy páros gráfot, melynek az A csúcshalmazát a H részcsoport szerinti összes bal 

mellékosztályok alkotják, a B csúcshalmazt pedig az összes jobb mellékosztályok. (Az egyszerre bal és jobb 

mellékosztályokat két példányban vesszük föl.) Kössünk össze két mellékosztályt, ha van közös elemük. 

Alkalmazzuk az D.2.7. König–Hall–Ore-tételt. 

4.5.22 .  Számoljuk meg mindkét csoportban a másodrendű elemeket. 

4.5.29 .  Tekintsük a kocka szimmetriacsoportjának a hatását a szemköztes lappárok alkotta háromelemű 

halmazon. 

4.5.30 .  Számoljuk meg egyszer rögzített g, egyszer pedig rögzített x mellett azokat a (g,x) párokat, melyekre 

g*x=x. 

4.5.31 .  Legyen X az összes színezések halmaza, ahol a szimmetriával egymásba átvihetőket is különbözőnek 

tekintjük. Hasson a D4 csoport az X halmazon a természetes módon, és alkalmazzuk a Burnside-lemmát (vagyis 

a 4.5.30. Feladat állítását). 

4.5.32 .  Alkalmazzuk a 4.5.30. Feladatot. A tranzitivitás szükséges, keressünk a Klein-csoporttal izomorf 

ellenpéldát S6-ban. 

4.5.34 .  A G csoport alaphalmazán berajzolunk minden g∈  G elemhez |G| darab g „színű” nyilat: tetszőleges x-

ből g színű nyíl megy xg-be. Ennek a gráfnak a szimmetriái épp a G elemeivel való balszorzások (a Cayley-

tételbeli G-vel izomorf csoport). Hogyan szüntethetjük meg a színeket és az irányítást? 

4.6.14 .  Számoljunk komplexusokkal, használjuk föl a 4.4.3. és a 4.4.4. Gyakorlatokat. 

4.6.15 .  Igazoljuk, hogy ⟨ a/c,b/d⟩ =⟨ (a,c)/[b,d]⟩ . 

4.6.16 .  Mutassuk meg, hogy a racionális számok egy X részhalmaza akkor és csak akkor generátorrendszer, ha 

minden q prímhatványhoz van olyan (már egyszerűsített alakban fölírt) tört X-ben, melynek nevezője osztható 

q-val. 

4.6.17 .  Tegyük föl, hogy X egy k elemű generátorrendszer a G csoportban, feltehető, hogy X-be belevettük 

minden elemének az inverzét is. Legyen továbbá |G:H|=n, és válasszunk minden H szerinti bal 

mellékosztályból egy reprezentánselemet úgy, hogy H-ból az egységelemet választjuk. Jelölje R ezeknek a 

reprezentánselemeknek a halmazát. Ha x∈  X és r∈  R, akkor xr is benne van valamelyik mellékosztályban, és 

így r'h alakban írható alkalmas r'∈  R és h∈  H elemekre. Legyen Y az így kapott kn darab h∈  H elem halmaza. 

Mutassuk meg, hogy Y generálja H-t. 

4.6.18 .  Legyen f=ts. Igazoljuk, hogy tfit=f-i. Járjunk el hasonlóan, mint a 4.1.23. Állítás bizonyításában. 

4.6.19 .  Alkalmazzuk a 4.1.18. Gyakorlatot annak igazolására, hogy ha G véges részcsoport, akkor az 

elemeinek van egy közös P fixpontja. A 4.4.33. Feladat miatt a P körüli forgatások csoportjának minden véges 

részcsoportja ciklikus. 

4.8.43 .  Használjuk föl, hogy SO(3) minden eleme forgatás (4.1.29. Feladat), és hogy e csoportban bármely két, 

egyforma szögű forgatás konjugált (4.1.30. Gyakorlat). Mutassuk meg, hogy ha f egy 90°≤α<180° szögű 

forgatás az (origón átmenő) e1 egyenes körül, akkor van olyan (origón átmenő) e2 egyenes, mely merőleges az f-

nél vett képére. Legyen g az e2 körüli 180 fokos forgatás. Igazoljuk, hogy g-1f-1gf szintén 180 fokos forgatás. 

Alkalmazzuk a 4.1.38. Gyakorlat állítását. 

4.8.44 .  Használjuk föl, hogy egy homomorfizmust egy generátorrendszeren felvett értékei egyértelműen 

meghatároznak (4.6.9. Gyakorlat). 
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4.8.45 .  Mutassuk meg, hogy ha α fixpontmentes automorfizmus, akkor G minden eleme egyértelműen fölírható 

g-1α(g) alakban. 

4.8.48 .  Igazoljuk az [x,y]-1=[y,x] és [x,yz]=[x,y]y[x,z]y-1 azonosságokat. 

4.9.31 .  Ha a részcsoport nem tartalmazza {id}× ℤ 2
+-t, akkor a 4.9.27. Gyakorlatot alkalmazzuk, ha igen, akkor 

a moduláris szabályt (4.7.30. Gyakorlat). 

4.9.32 .  A kocka egyik rögzített csúcsából kiinduló három lapátló végpontjai egy szabályos tetraédert alkotnak 

(melynek mindegyik éle lapátlója a kockának). A kocka 8 csúcsa és 12 lapátlója összesen két ilyen tetraédert ad. 

Mutassuk meg, hogy azok az egybevágóságok, amelyek egy ilyen tetraédert önmagába visznek, S4-gyel izomorf 

normálosztót alkotnak. Tekintsük továbbá a kocka mozgásait, azaz irányítástartó egybevágóságait (ezek a 

kockának pontosan azok a szimmetriái, melyek determinánsa 1). 

4.9.33 .  Használjuk föl azt a geometriából ismert tényt, hogy ha A egy origót fixáló egybevágósági 

transzformáció a térben, akkor ha mozgás, akkor tartja a vektoriális szorzatot, azaz A(u× v)=A(u)× A(v), ha 

viszont nem mozgás (más szóval irányításváltó), akkor a vektoriális szorzat az ellentettjére változik, azaz A(u× 

v)=-A(u)× A(v). 

4.9.34 .  A ℤ 4
+ csoportban értelmezzük a ℤ 2 test elemeivel való szorzást úgy, hogy 0*a=0 és 1*a=a legyen 

minden a∈ℤ 4
+ elemre. Teljesülnek-e a vektortér-axiómák? 

4.9.36 .  Használjuk föl, hogy véges sok szám legkisebb közös többszöröse pontosan akkor egyezik meg a 

szorzatukkal, ha a számok páronként relatív prímek. Legyen G véges részcsoportja a T test multiplikatív 

csoportjának, és e a G exponense. Mutassuk meg, hogy G minden eleme gyöke az xe-1 polinomnak. 

4.9.39 .  Legyen M maximális az A csoport azon részcsoportjai között, melyekre M∩ ⟨ a⟩ ={0} teljesül. 

Mutassuk meg, hogy ⟨ a⟩ +M=A. Ehhez válasszunk egy olyan minimális rendű c elemet, amely még nincs 

benne ⟨ a⟩ +M-ben, és vizsgáljuk pc-t. Az A helyett az A/M faktorcsoportban dolgozzunk. 

4.10.7 .  Legyen N az F szabad csoportnak az a normálosztója amelyet az összes w2 és [u,v] szavak generálnak, 

ahol u,v,w∈  F. Mutassuk meg, hogy az F/N csoport kommutatív, és minden elemének a négyzete az 

egységelem, így vektortérnek tekinthető a ℤ 2 test fölött a 4.9.34. Feladat értelmében. Igazoljuk, alkalmas F→ 

ℤ 2
+ homomorfizmusokat választva, hogy mind az X, mind az Y szabad generátorrendszerek képe bázis ebben a 

vektortérben. 

4.10.8 .  Mutassuk meg, hogy ha u és v szabadon generálják az F(u,v) csoportot, akkor az uivu-i (i>0) elemek 

szabad generátorrendszert alkotnak az általuk generált részcsoportban. 

4.10.18 .  Használjuk föl a 4.3.40. Feladatot. 

4.10.19 .  Mutassuk meg, hogy B(k,3)-ban a konjugált elemek egymással fölcserélhetők, és ezért minden elem 

benne van egy kommutatív normálosztóban. Bizonyítsunk k szerinti indukcióval. 

4.10.21 .  Csak néhány esetben adunk ötletet: 

6. Mutassuk meg, hogy b=1. 
7. Ez a 4.9.38. Gyakorlat (2) pontjában szereplő csoport. 
8. Ez a 4.9.38. Gyakorlat (6) pontjában szereplő csoport. 
9. Mutassuk meg, hogy f=ab és t=a kielégíti D3 definiáló relációit. 
10. Mutassuk meg, hogy {1, b, aba-1, a-1ba} normálosztó. 
11. Mutassuk meg, hogy u=a2 és v=(ab)2 kielégítik az előző pontban szereplő definiáló relációkat, és az 

általuk generált részcsoport normálosztó. 
12. Mutassuk meg, hogy az a, b, cbc-1 elemek által generált részcsoport legfeljebb nyolcelemű, kommutatív 

normálosztó. 

4.10.22 .  Használjuk föl D4 definiáló relációit annak megmutatására, hogy f tetszőleges 90 fokos forgatásba, t 

pedig tetszőleges tengelyes tükrözésbe, egymástól függetlenül elvihető automorfizmussal. Minden α 

automorfizmushoz rendeljük hozzá azt a permutációt, amelyet α a tengelyes tükrözések négyelemű halmazán 

hoz létre. 



 Útmutatások, ötletek a feladatokhoz  

 454  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4.10.23 .  Legyen X az F szabad generátorrendszere, és válasszuk ki minden x∈  X esetén a θ(x) elem egy 

tetszőleges ősképét α-nál. Legyen ψ(x) ez az őskép. Mivel F szabad, ψ-t kiterjeszthetjük homomorfizmussá. 

4.10.24 .  A szó hossza szerinti indukcióval igazoljuk, hogy minden nullösszegű szó benne van F kommutátor-

részcsoportjában. 

4.11.10 .  Mutassuk meg, hogy van negyedrendű elem. Ha az általa generált részcsoporton kívül van 

másodrendű elem, akkor D4-et kapjuk, egyébként pedig a kvaterniócsoportot. Ennek megmutatásához 

használjuk föl a 4.10.15. Példában szereplő definiáló relációkat. 

4.11.13 .  Mutassuk meg, hogy az α(x)=(p+1)x leképezés p rendű automorfizmusa a N=ℤ p
2+ csoportnak. 

Készítsünk ennek alapján az N normálosztóból és a H=ℤ p
+ részcsoportból nemkommutatív szemidirekt 

szorzatot. 

4.11.26 .  Vegyünk egy olyan elemet, amely nincsen benne az egyetlen maximális részcsoportban. Mi lesz az 

általa generált részcsoport? 

4.11.30 .  A 4.4.31. Feladatban belátott |AB|=|A||B|/|A∩ B| összefüggést ismételten felhasználva igazoljuk, hogy 

páronként relatív prím rendű normálosztók szorzatának a rendje a tényezők rendjeinek a szorzata. 

4.11.31 .  Elsőként az alábbi állításokat érdemes belátni. Az S4 csoportban a 2-Sylow részcsoport nem lehet 

normálosztó, mert 8-nál több 2-hatvány rendű elem van. Az A5 esetében minden pont stabilizátora tartalmaz egy 

2-Sylow részcsoportot. A Dn-ben a forgatásokból álló normálosztó minden részcsoportja is normálosztó, és 

tartalmazza a páratlan prímekhez tartozó Sylowokat. Legyen n=2km, ahol m páratlan. Ekkor minden 2-Sylow 2k 

tükrözésből, és az összes 2-hatvány rendű forgatásból áll. 

4.11.33 .  Tegyük föl, hogy p<q<r. Mutassuk meg, hogy az r-Sylowok száma pq. Számoljuk össze a p, q, r 

rendű elemeket. 

4.11.34 .  Ha bármely két p-Sylow metszete csak az egységelemből áll, akkor számoljuk meg a p-hatvány rendű 

elemeket. Ha nem így van, akkor mi lesz két p-Sylow p elemű metszetének a normalizátora? 

4.11.35 .  Legyenek P1 és P2 olyan p-Sylowok, melyek D metszete a lehető legnagyobb elemszámú. Igazoljuk, 

hogy D normálosztó G-ben. Ha |D|=1, akkor számoljuk meg a p-hatvány rendű elemeket. 

4.11.36 .  Legyen g∈  G. Ekkor gPg-1 is p-Sylowja N-nek, ezért N-ben is konjugáltak. A második állítás 

bizonyításához mutassuk meg, hogy P normálosztó G mindegyik P-t tartalmazó p-Sylowjában. 

4.11.37 .  A P részcsoport p-Sylow K-ban, ami normálosztó NG(K)-ban. Alkalmazzuk a Frattini-elvet. A 

második állítás bizonyításához használjuk föl, hogy a p-Sylow részcsoportok száma K-ban is kongruens 1-gyel 

mod p. 

4.11.38 .  Tegyük föl, hogy q<p, tehát q∣ p-1. A 4.11.20. Következmény miatt minden nemkommutatív pq 

rendű G csoport egy P⋊ Q szemidirekt szorzat, ahol P-t egy p rendű a elem, Q-t egy q rendű b elem generálja. 

Legyen bab-1=at. Ekkor a b-vel való konjugálás a P≅ℤ p
+ normálosztónak az αt: x↦ xt automorfizmusa. Mivel b 

rendje q, ezért αt rendje ennek osztója, vagyis 1 vagy q. De 1 nem lehet, mert akkor G kommutatív lenne, ezért 

αt rendje q. Az Aut(ℤ p
+)≅ ℤ p

× izomorfizmus miatt tehát t egy q rendű eleme ℤ p
×-nek. A G csoportot izomorfia 

erejéig meghatározza a t szám. 

Tegyük föl, hogy s egy másik q rendű eleme ℤ p
×-nek. Mutassuk meg, hogy a b elem helyettesíthető egy 

alkalmas c hatványával úgy, hogy c az a elemet az s-edik hatványába konjugálja. 

4.12.8 .  Legyen α(aH)=a*x. Jóldefiniált ez a leképezés? 

4.12.42 .  Tekintsük G hatását a H szerinti bal mellékosztályokon, és mutassuk meg, hogy ennek magja H. 

4.12.43 .  Mutassuk meg, hogy ha Aut(G) tranzitív a G-{1} halmazon, akkor a csoport minden elemének rendje 

ugyanaz a p prím, a centruma pedig az egész csoport. Alkalmazzuk a véges Abel-csoportok alaptételét, majd a 

4.9.35. Gyakorlatot. 

4.12.45 .  Tegyük föl, hogy ∼ kongruencia X-en. Legyen x∈  X, és K azon N-beli n elemek halmaza, melyekre 

n(x)∼ x. Mutassuk meg, hogy K⊲ G. 
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4.12.46 .  Kössük össze a b és c pontokat, ha (bc)∈  G. Mutassuk meg, hogy a kapott gráf komponensei 

kongruenciát alkotnak. 

4.12.47 .  Használjuk föl, hogy a -1 hatványa Q minden elemének, és ezért minden nem egyelemű 

stabilizátorban benne van. 

4.12.48 .  Alkalmazzuk az 4.12.7. Gyakorlat (5) pontját. 

4.12.49 .  Használjuk föl, hogy az An részcsoport az Sn mindegyik részcsoportját legfeljebb 2 indexű 

normálosztóban metszi az első izomorfizmustétel miatt. 

4.12.50 .  A szokásos, Sylow-tételeket használó érvelés mellett használjuk föl a 4.12.48. Feladat állítását is. 

Amikor G rendje 180, akkor a 4.11.34. Feladat megoldásának ötletét is föl kell használni. 

4.12.51 .  Használjuk föl, hogy a 4.12.49. Feladat szerint 4k+2 rendű csoportban van kettő indexű normálosztó. 

4.12.52 .  Alkalmazzuk a 4.12.7. Gyakorlatot és a 4.12.8. Feladatot. 

4.13.16 .  Igazoljuk, hogy a kommutátorlánc minden eleme karakterisztikus részcsoport, és a faktorai mindig 

kommutatívak. 

4.13.17 .  Azt kell belátni, hogy ha G feloldható csoport, H részcsoport, N pedig normálosztó G-ben, akkor H és 

G/N is feloldható. Használjuk a feloldhatóság kommutátorlánccal való jellemzését (4.13.16. Feladat) és a 4.8.48. 

Feladatot. 

4.13.18 .  Használjuk az izomorfizmustételeket. 

4.13.25 .  Jelölje Uk azoknak a T fölötti n× n-es felső háromszög-mátrixoknak a halmazát, amelyekben a 

főátlótól számított, azzal párhuzamos ferde sorok közül k darab azonosan nulla (a főátlót is beleszámítva). 

Képletben: az M=((mi,j)) akkor eleme Uk-nak, ha i>j-k esetén mi,j=0. Igazoljuk a következő állításokat (E az n× 

n-es egységmátrix). 

1. Ha M∈  Um és K∈  Uk, akkor MK∈  Um+k. 
2. (E+M)-1=E-M+M2-M3+...+(-1)n-1 Mn-1 minden M∈  U1 esetén. 
3. Ha M∈  Um és K∈  Uk, akkor [E+M, E+K]-E∈  Um+k. 

A fentieken kívül használjuk föl a 4.11.25. Gyakorlat állítását is. 

4.13.28 .  Az SO(3) nemkommutatív egyszerű csoport (4.8.43. Feladat). 

4.13.29 .  Tekintsük G hatását egy p-Sylow részcsoport bal mellékosztályain. Mutassuk meg, hogy a hatás 

magja és képe is feloldható. 

4.13.30 .  Használjuk föl, hogy (a 4.8.18. Gyakorlat szerint) normálosztó karakterisztikus részcsoportja 

normálosztó. 

4.13.31 .  Legyen M maximális részcsoport a G feloldható csoportban. Tekintsük G egy minimális N 

normálosztóját, és válasszunk szét két esetet aszerint, hogy N része-e M-nek. 

4.14.7 .  Számoljuk meg az invertálható lineáris transzformációkat a következőképpen. Rögzítsünk egy bázist, 

és vizsgáljuk meg, hányféleképpen választhatók ki a bázisvektorok képei úgy, hogy függetlenek legyenek. A 

PSL(n,T) rendjének kiszámításához használjuk föl, hogy T multiplikatív csoportja ciklikus (4.3.22. Tétel). 

4.14.13 .  Mutassuk meg, hogy két alkalmas 2-Sylow részcsoport metszetének normalizátora 5 indexű 

részcsoport lesz, és így létezik beágyazás A5-be. 

5. Gyűrűk 

5.1.7 .  Tekintsük a valós elemű 2× 2-es mátrixok gyűrűjét. 

5.1.28 .  Fejtsük ki az (1+1)(r+s) szorzatot kétféleképpen. 
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5.1.29 .  Ha e bal oldali egységelem, akkor e+r-re is az. 

5.1.30 .  Ha s balinverze r-nek, akkor s+1-rs is az. 

5.1.31 .  Ha K⊲ (R× S) és (r,s)∈  K, akkor (r,s)(1,0)=(r,0)∈  K. 

5.1.32 .  Ha r inverze 1-ab-nek, akkor 1+bra inverze lesz 1-ba-nak. 

5.2.17 .  Jelölje u az x+(x2,xy,y2) és v az y+(x2,xy,y2) elemet a faktorgyűrűben. Ha r∈  ℝ esetén az r elemet 

azonosítjuk r+(x2+xy+y2)-tel, akkor az R=ℝ[x,y]/(x2,xy,y2) gyűrű elemei az a+bu+cv alakú kifejezések, ahol 

a,b,c∈ℝ, és tudjuk, hogy u2=uv=v2=0. 

5.2.18 .  Az alább megadott homomorfizmusokra a homomorfizmustételt kell alkalmazni. 

1. . 
2. Nullosztómentes-e a bal oldalon álló gyűrű? 

3. . 

4. , ahol a fölülvonás mod 5 maradékot jelent. 

5. , ahol I=(x2+1)⊲ℤ 3[x], és a fölülvonás mod 3 maradékot jelent. 

6. . 

5.2.19 .  Az első kérdés megválaszolásához legyen R=3ℤ  a hárommal osztható egészek gyűrűje, és I=6ℤ  a 

hattal osztható egészekből álló ideál R-ben. 

5.3.3 .  Legyen Ei,j az a mátrix, amelyben az i-edik sor j-edik eleme 1, a többi elem nulla. Vizsgáljuk meg, mi 

történik, ha ezzel balról, illetve jobbról megszorzunk egy tetszőleges mátrixot. Ha az I ideálnak eleme egy nem 

nulla mátrix, akkor a fenti szorzásokkal készítsünk belőle egy olyan mátrixot, amelyben egy előre megadott 

helyen nem nulla elem van, a többi elem pedig nulla. 

5.3.18 .  Legyen I ideál az Rn× n teljes mátrixgyűrűben, és J⊆ R az összes I-beli mátrixok összes elemeinek 

halmaza. Az 5.3.3. Feladat megoldásában bemutatott számolás alapján igazoljuk, hogy I=Jn× n. 

5.4.9 .  Ha L balideál R-ben és a∈  L, akkor tekintsük az Rak balideálok láncát. Mutassuk meg, hogy R 

balideálmentes (5.3.8. Tétel). 

5.4.10 .  Alkalmazzuk a Zorn-lemmát a valódi részcsoportok halmazára. Ha a ℚ+ csoportnak lenne egy M 

maximális részcsoportja, akkor ℚ+/M prímrendű lenne a 4.4.23. Tétel miatt. Legyen ez a prím a p, és tekintsük a 

q/p elemet, ahol q∉  M. 

5.4.11 .  Igazoljuk, hogy a J által R-ben generált ideál J+RJ+JR+RJR (komplexusműveletekről van szó az 

5.1.12. Definíció értelmében). Az analóg csoportelméleti állítás nem igaz: tekintsük egy véges egyszerű csoport 

direkt négyzetének a ℤ 2-vel vett nemtriviális szemidirekt szorzatát. 

5.5.15 .  Tekintsük a ℚ[x1,x2,...] végtelen sok határozatlanú polinomgyűrűt. 

5.5.16 .  Legyen In=(2n,2n-1x, 2n-2x2,..., xn)⊲ℤ [x]. Igazoljuk, hogy a ℤ [x]/In+1 faktorgyűrű In/In+1 ideálját az x+In+1 és 

a 2+In+1 elemek bármelyikével szorozva nullát kapunk, és ezért egyrészt In/In+1 egy ℤ 2 fölötti vektortérnek 

tekinthető, másrészt ha g1,..., gk∈  In/In+1, akkor a g1,..., gk elemek által ℤ [x]/In+1-ben generált ideál a λ1g1+...+λk gk 

alakú elemek halmaza, ahol mindegyik λi értéke 0 vagy 1. Használjuk föl, hogy egy vektortérben minden 

generátorrendszer elemszáma legalább akkora, mint a dimenzió. 

5.6.8 .  Használjuk föl, hogy a radikál végesen generált, továbbá az 5.6.4. Gyakorlat megoldásában található 

számolás ötletét. 

5.6.15 .  Használjuk föl az 5.5.13. Gyakorlatnak azt az állítását, hogy főideálgyűrűben (r)∩ (s) az r és s 

legkisebb közös többszöröse által generált ideál. 

5.6.23 .  Tekintsük ℤ [x]-ben a (4,2x) ideált. 
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5.6.24 .  A (2) állításra ellenpélda ℤ [x]-ben a (4,2x) ideál. A (3) bizonyításához legyen . Tegyük föl, 

hogy bc∈  I, de c∉  M, be kell látni, hogy b∈  I. Ehhez igazoljuk, hogy 1=m+rc alkalmas m∈  M-re és r∈  R-re, és 

innen a binomiális tételt felhasználva, hogy 1+sc∈  I alkalmas s∈  R-re. 

5.6.29 .  A (2) bizonyításához legyen . Mivel a Pi ideálok nem mind egyenlők, feltehető, hogy 

például P1⊈ P2. Készítsünk ebből egy olyan c elemet, amely Q1-ben benne van, de P2-ben nincs. A metszet 

rövidíthetetlenségének felhasználásával keressünk olyan b elemet, amelyre b∉  Q1, de b∈  Q2∩...∩ Qn. 

5.6.38 .  Legyen I=(xy, z). Mutassuk meg, hogy ha I1I2=I, de I1 és I2 is valódi módon tartalmazza I-t, akkor I1 és 

I2 egyik polinomjában sem szerepelhet nem nulla konstans tag. 

5.6.40 .  Alkalmazzuk az 5.6.39. Gyakorlatot, majd osszunk g1,...,gm-mel maradékosan (5.6.31. Definíció). 

5.6.41 .  Használjuk föl, hogy az I-beli polinomok főtagjai által generált ideál végesen generált, továbbá az előző 

5.6.40. Feladatot. 

5.6.42 .  Tegyük föl indirekt, hogy van olyan f∈  I polinom, melynek főtagja egyik gi főtagjával sem osztható. 

Minden ilyen f fölírható p1g1+...+pmgm alakban, tekintsük az összes ilyen előállítást. Legyen Gi a gi-nek, Pi a pi-

nek a főtagja. Átszámozással feltehető, hogy a P1G1≽ P2G2≽...≽ PmGm (e jelölésben az „egyenlőség” 

konstansszorost jelent). Válasszuk f-nek ezt az előállítását (azaz a p1,...,pm polinomokat) úgy, hogy P1G1 

lexikografikusan a lehető legkisebb legyen, és ezen belül úgy, hogy a PiGi között a lehető legkevesebb olyan 

legyen, ami P1G1-nek konstansszorosa. 

A P1G1 nem lehet az f főtagja, mert P1G1 osztható g1 főtagjával. Ugyanakkor lexikografikusan nagyobb vagy 

egyenlő mindegyik pigi mindegyik tagjánál. Ezért az f-et előállító összegből ki kell esnie. Így P2G2 biztosan 

konstansszorosa P1G1-nek (és esetleg még néhány további PiGi is). Használjuk az S(g1,g2) polinomot arra, hogy a 

p1,...,pm helyett olyan f-et előállító rendszert kapjunk amelyben már kevesebb olyan főtag szerepel, amely P1G1-

nek konstansszorosa. 

5.6.43 .  Tekintsük minden egyes lépésnél az összes fi polinomok főtagjai által generált ideált. Mutassuk meg, 

hogy ha valamelyik rij nem a nullapolinom, akkor a főtagja nincs benne ebben az ideálban. 

5.7.10 .  Igazoljuk, hogy ha r/s∈  S, ahol r és s relatív prímek, akkor 1/s∈  S. Mutassuk meg, hogy ha I⊲ S, akkor 

az I∩ R⊲ R ideál tetszőleges R-beli generátora S-ben I-t generálja. 

5.7.11 .  Ha a és b relatív prím nem nulla elemek R-ben, akkor tekintsük az r+(sa/bk) elemekből álló S 

részgyűrűt, ahol r,s∈  R és k≥ 1 egész. Alkalmazzuk ebben az (a/bk) főideálokra az 5.5.8. Tétel (1) feltételét. 

5.8.14 .  Használjuk föl, hogy  miatt az xn-1 polinomnak nincs többszörös gyöke T-ben (5.8.13. 

Gyakorlat). 

5.8.15 .  Mutassuk meg, hogy Φn(nN) minden prímosztója nk+1 alakú. 

5.8.16 .  Legyen n=pm. A Φpm(x)∣ (xpm-1)/(xm-1) összefüggést mod p vizsgálva mutassuk meg, hogy cm=ap+1 

alkalmas a∈ℤ -re. Ezt helyettesítsük be az előbbi oszthatóságba, és alkalmazzuk a binomiális tételt. A c=± 1 

eset vizsgálatához használjuk föl a 3.9.19. és a 3.9.20. Feladatokat. 

5.8.17 .  A 3.9.23., az 5.8.14. és az 5.8.16. Feladatok segítségével vizsgáljuk meg Φn(c) és Φm(c) közös 

prímosztóit. 

5.9.9 .  Próbálkozzunk a P={a/b∈  T : a, b>0} pozitivitástartománnyal. 

5.9.10 .  Mutassuk meg, hogy két rendezés van: az egyik a szokásos, a másik pedig az, amelynek a 

pozitivitástartománya az  alakú számokból áll, ahol  a hagyományos értelemben pozitív. 

Használjuk föl az  azonosságot  előjelének 

meghatározásához. 

5.9.12 .  Nevezzünk egy nem nulla polinomot pozitívnak, ha a legkisebb fokú nem nulla tagjának pozitív az 

együtthatója. Módosítsuk az így kapott elrendezést úgy, hogy a polinomokat x-b polinomjaként írjuk, ahol b∈ℝ 

rögzített (2.4.18. Feladat). 
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5.9.13 .  Az R helyett az R gyűrű T hányadostestével foglalkozzunk. Legyen P0 a nem nulla elemek 

négyzetösszegeinek halmaza. Igazoljuk, hogy ez pozitivitástartomány egy részben rendezésre. Mutassuk meg, 

hogy ha P⊇ P0 pozitivitástartomány egy részben rendezésre, 0≠ r∈  T, és -r nem írható föl p/q alakban, ahol 

p,q∈  P, akkor a pr+q alakú elemek halmaza, ahol p,q∈  P, szintén pozitivitástartomány. Alkalmazzuk a Zorn-

lemmát. 

5.10.15 .  A feladat megoldása előtt feltétlenül ismételjük át az irreducibilitás ellenőrzésére a 3. fejezetben tanult 

módszereket. Az (1)-(3) esetekben alkalmazzuk az 5.10.2. Gyakorlat előtt a  esetében bemutatott 

technikát: a számot z-vel egyenlővé tesszük, majd átrendezéssel és hatványozással eltüntetjük a gyökvonásokat, 

és a kapott polinomról belátjuk, hogy irreducibilis. A (2) pontban az irreducibilitás ellenőrzéséhez olvassuk el a 

3.3.12. Példa megoldását. A (4) és (5) esetben használjuk föl, hogy a körosztási polinom irreducibilis ℚ fölött 

(3.9.9. Tétel), a (6) esetben pedig a  cos 3α fölírását  cos α segítségével (vö. 1.5.24. Feladat). 

5.11.14 .  Alkalmazzuk az 5.11.8. Állítást. 

5.11.15 .  Alkalmazzuk az 5.11.7. Állítás utáni megjegyzést. 

6. Galois-elmélet 

6.1.25 .  Mutassuk meg, hogy  megfelelő. Ehhez számítsuk ki c2 és c3 értékét. 

6.1.26 .  Kövessük a 6.1.24. Gyakorlat megoldását, ahol K=ℚ, c=2, b=3. 

6.1.27 .  Használjuk a 6.1.26. Feladatot, és alkalmazzunk indukciót n szerint. 

6.2.9 .  Legyen ε primitív harmadik egységgyök. Tekintsük az  fokát K=ℚ és  fölött. 

6.2.16 .  Alkalmazzuk a 6.1.27. Feladat (2) pontját. 

6.2.22 .  A 6.2.13. Tétel bizonyításához hasonlóan járjunk el. 

6.3.7 .  Mivel a K≤ L bővítés véges, léteznek olyan α1,...,αm∈  L elemek, hogy L=K(α1,...,αm) (például a bővítés 

egy bázisa). Véges bővítés minden eleme algebrai (6.2.4. Állítás), legyen αi minimálpolinomja K fölött si, és f∈  

K[x] az si polinomok szorzata. Mutassuk meg, hogy f felbontási teste K fölött L. 

6.3.15 .  Használjuk föl a 3.7.9. és az 5.8.12. Gyakorlatokat. 

6.4.18 .  Használjuk föl a 6.4.15. Gyakorlatot és a 6.2.22. Feladatot. (Valójában a 6.2.13. Tétel bizonyítását kell 

általánosítani.) 

6.4.20 .  Vegyük észre, hogy ha f∈  K[x] normált, n-edfokú, irreducibilis polinom, akkor f(x)-(x-x1
f)... (x-xn

f) 

mindegyik együtthatója az I ideálnak generátoreleme a gyökök és együtthatók összefüggése miatt. Ezért ha egy 

I-t tartalmazó ideállal faktorizálunk majd, akkor f (képe a faktorban) gyöktényezőkre fog bomlani. 

Tegyük föl, hogy a megadott elemek által generált I ideál az egész R, vagyis tartalmazza az 1-et. A generált 

ideál képlete (5.1.15. Gyakorlat) szerint ez azt jelenti, hogy az 1 fölírható r1g1+...+rkgk alakban, ahol ri∈  R, a gi 

pedig az I ideálnak generátoreleme. Ebben a képletben összesen csak véges sok határozatlan szerepel, 

mindegyik valamelyik f irreducibilis polinomhoz tartozik. Legyen S az e határozatlanok és K által generált 

részgyűrűje R-nek, h pedig az összes olyan f polinom szorzata, amely e határozatlanok valamelyikéhez tartozik. 

A 6.4.5. Következmény miatt a h polinomnak létezik egy N felbontási teste K fölött. Mutassuk meg, hogy van 

olyan θ:S→ N gyűrűhomomorfizmus, amely a gi elemeket nullába, az 1-et pedig az N egységelemébe viszi. Ez 

az ellentmondás fogja mutatni, hogy az I ideál valódi. 

6.4.21 .  Használjuk föl, hogy egy végtelen sok elemmel generált bővítés minden eleme véges sok generátor 

hozzávételével megkapható (6.1.10. Gyakorlat). 

6.4.22 .  A 3.6.15. Feladat megoldásának első bekezdését általánosítsuk. 

6.4.23 .  Alkalmazzuk a Schönemann–Eisenstein-kritériumnak az 5.7.9. Gyakorlat megoldásában 

megfogalmazott általánosítását. 
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6.4.24 .  Használjuk föl, hogy ha a p≠ 0 karakterisztikájú K testnek α eleme, akkor xp-α minden nem elsőfokú 

irreducibilis tényezője inszeparábilis. 

6.4.25 .  Legyen K tökéletes test, K≤ L algebrai bővítés, és f∈  L[x] irreducibilis polinom. Bővítsük L-et f egy α 

gyökével, és használjuk föl, hogy a 6.2.22. Feladat miatt K≤ L(α) is algebrai bővítés. 

6.4.26 .  Alkalmazzuk a 6.4.24. Feladatban adott jellemzést. 

6.4.27 .  Alkalmazzuk a 6.4.24. Feladatban adott jellemzést. 

6.5.14 .  A Galois-elmélet főtételének (6.6.7. Tétel) és a 6.5.13. Gyakorlatnak a felhasználásával igazoljuk, hogy 

 nincs benne az x4-5 polinom ℚ fölötti felbontási testében. 

6.6.12 .  Legyen ε egy n-edik komplex primitív egységgyök. A 6.3.13. Gyakorlatban már láttuk, hogy ℚ≤ℚ(ε) 

egy θ(n) fokú normális bővítés, amely az xn-1, illetve a Φn(x) polinomok közös felbontási teste. Mutassuk meg, 

hogy e bővítés relatív automorfizmusai azok a ψj leképezések, amelyekre ψj(ε)=εj, ahol 0≤ j<n tetszőleges, az n-

hez relatív prím szám. 

6.6.14 .  Igazoljuk, hogy x4-5 felbontási testében nincs benne egyik primitív nyolcadik egységgyök sem, ha 

viszont egy ilyennel bővítünk, akkor már x4+5 gyökei is bekerülnek. 

6.6.15 .  Mutassuk meg, hogy a polinom öt komplex gyöke közül pontosan három valós, és ezért a komplex 

konjugálás a gyökök halmazán transzpozícióként hat. Használjuk föl a 4.12.46. Feladatot. 

6.6.17 .  Bővítsük L-et úgy, hogy K-nak normális bővítését kapjuk (6.4.16. Gyakorlat), majd alkalmazzuk a 

Galois-elmélet főtételét. 

6.6.18 .  Alkalmazzuk az előző feladat ötletét. 

6.6.20 .  Legyen α minimálpolinomja s, konjugáltjai α1, α2,...,αn, továbbá β minimálpolinomja t, konjugáltjai 

pedig β1,...,βm (a K fölött). Jelölje L az st felbontási testét K fölött, G pedig a K≤ L bővítés Galois-csoportját. 

Mutassuk meg, hogy a G csoport tranzitívan hat az (αi,βj) párok halmazán. 

Tekintsük az  polinomot, ahol 1≤ i≤ n és 1≤ j≤ m egymástól függetlenül. Elég 

belátni, hogy ez az nm fokú polinom irreducibilis K fölött, mert akkor ez α+β minimálpolinomja lesz, és így 

α+β foka tényleg nm. Ehhez a 6.6.19. Gyakorlat (2) pontját használjuk. 

Annak igazolására, hogy az αi+βj számok páronként különbözők, tekintsük az αi-k között azokat, amelyeknek a 

lehető legkisebb a valós része, és ha több ilyen van, akkor ezek között azt, amelynek a lehető legkisebb a 

képzetes része, legyen ez α1. Válasszuk β1-et ugyanígy. Ekkor α1+β1 nyilván az összes többi αi+βj-től 

különbözik. 

6.7.18 .  Vegyük észre, hogy x2+x+1=Φ3(x), és alkalmazzuk az 5.8.14. Feladatot. Használjuk föl, hogy egy 

másodfokú polinom irreducibilis, ha nincs az adott testben gyöke. 

6.7.19 .  Mutassuk meg, hogy a polinom mindegyik 1-től különböző gyökének a rendje 11 lesz a ℤ 2 fölötti 

felbontási test multiplikatív csoportjában, majd alkalmazzuk Lagrange tételét. 

6.7.20 .  Alkalmazzuk Lagrange tételét, azt, hogy véges test multiplikatív csoportja ciklikus, továbbá az 5.8.14. 

Feladatot. 

6.7.21 .  Használjuk föl a 6.7.20. Feladat állításait, a megoldásban szereplő ellenpéldát, valamint azt a tényt, 

hogy egy elem akkor generál egy testet, ha egyetlen valódi résztestben sincs benne. 

6.7.23 .  Osztályozzuk  és  elemeit a prímtestük fölötti konjugáltság szerint. Minden ilyen osztály egy 

ℤ 2 fölött irreducibilis polinomnak felel meg. 

6.7.24 .  A gráf csúcsai legyenek az  test elemei, a három szín pedig az egyetlen négyelemű résztest három 

nem nulla eleme. Az α és β közötti élet színezzük (α+β)5 színűre. 



 Útmutatások, ötletek a feladatokhoz  

 460  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.8.21 .  Jelölje (a szokásos módon) az oldalakat a, b, c, a hozzájuk tartozó szögfelezők hosszát fa, fb, fc, a 

szemköztes szögeket pedig α,β,γ. Vizsgáljuk azt az esetet, amikor a=1, b=1, fa=1. Ebben a speciális esetben 

számoljuk ki a háromszög szögeit. 

6.8.22 .  Írjuk föl a háromszög területét kétféleképpen. Legyen a beírt kör sugara ρ=1, a szár b hosszát pedig 

olyan számnak válasszuk, hogy a 2x alapot harmadfokú és irreducibilis polinom gyöke szolgáltassa. 

6.8.23 .  Szerkeszthető-e 3°-os szög? És 2°-os? 

6.8.24 .  Igazoljuk, hogy i sin (2π/n) másodfokú  fölött (n>2). 

6.9.13 .  Tekintsük az n elemű ℤ n halmaz ax+b alakú permutációinak A csoportját a kompozícióra, ahol a∈ℤ n
× 

és b∈ℤ n (ez hasonlít az AGL(1,T) csoporthoz, lásd 4.1.25. Definíció). Mutassuk meg, hogy ez (két lépésben) 

feloldható, és hogy a keresett Galois-csoport ennek részcsoportja. 

6.9.14 .  Emeljük ki a minimálpolinomból a megfelelő gyöktényezőt, és helyettesítsük be a transzformációt. 

6.9.15 .  Számítsuk ki az (εj,γ) elemek összegét 1≤ j≤ p-re. 

6.10.7 .  Használjuk föl, hogy f irreducibilitása miatt G tranzitív részcsoportja S4-nek (6.5.12. Állítás), továbbá, 

hogy S4 minden tranzitív részcsoportjának rendje néggyel osztható (a 4.5.8. Tétel miatt). Keressük meg az 

összes ilyen tranzitív részcsoportot. Használjuk a diszkriminánst annak eldöntésére, hogy G részcsoportja-e A4-

nek (6.10.4. Lemma). Végül gondoljuk meg, hogy a 3.8.8. Feladat megoldása minden nulla karakterisztikájú test 

fölött működik, és így f harmadfokú rezolvensének gyökei benne vannak f felbontási testében. 

6.10.8 .  Használjuk föl, hogy a harmadfokú rezolvens gyökei b/2 és . Legyenek f gyökei α1,α2=-

α1,α3,α4=-α3. Fejezzük ki d(b2-4d)-t az αi gyökökkel. 

6.10.9 .  Mutassuk meg, hogy ha f gyökei α1,α2,α3,α4 és u=(α1α2+α3α4)/2 (3.8.8. Feladat), akkor 

 

7. Modulusok 

7.2.20 .  Kövessük a lineáris algebrában tanult elemi bizonyításokat. 

7.2.21 .  Legyen v≠ 0 az y=x egyenessel párhuzamos, w≠ 0 pedig egy rá merőleges vektor. Mutassuk meg, hogy 

v és w az M=M(A,V) modulusnak gyenge bázisát alkotják. A második kérdés megválaszolásához vizsgáljuk a 

tükrözés helyett az origó körüli +90 fokos forgatást. 

7.3.9 .  A (4) belátásához legyen N≤⟨ m⟩ , és tekintsük az {r∈  R : rm∈  N} ideált (a 4.3.26. Lemma 

analógiájára). Mutassuk meg, hogy ha ezt az ideált az r elem generálja, akkor N=⟨ rm⟩ . 

7.3.23 .  Álljon Mi≤ Tn× n azokból a mátrixokból, amelyeknek az i-edik oszlopban lévő elemek kivételével 

mindegyik eleme nulla. Keressünk egy olyan invertálható Bij mátrixot, amelyre MiBij=Mj, és igazoljuk, hogy a 

B↦ BAij modulus-izomorfizmus. 

7.4.13 .  Használjuk föl, hogy 

 

(itt a vj és az u oszlopvektorok), továbbá a kitüntetett közös osztóra vonatkozó (a+rb,b)=(a,b) azonosságot. 

7.4.14 .  Használjunk lineáris algebrát R hányadosteste fölött, pontosabban a determinánsok szorzástételét, 

illetve az inverz mátrixnak a determináns ferde kifejtéséből származó képletét. 

7.4.15 .  Az előző feladat miatt L-1∈  Rk× k. E mátrix elemeivel fejezzük ki a bi vektorokat a ci vektorok 

segítségével. A második állítás igazolásához használjuk föl, hogy L determinánsa nem nulla. 

7.6.7 .  Használjuk föl a determinánsosztókról szóló állításokat (7.4.13. Feladat). 
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7.6.12 .  Ha csak véges sok invariáns altér van, hány dimenziós lehet egy sajátaltér? Mutassuk meg, hogy ha p 

prím T[x]-ben, és az M(A,V) felbontásában két p-hatvány rendű direkt összeadandó is szerepel, akkor végtelen 

sok invariáns altér van. Használjuk föl a 7.4.10. Gyakorlatot. 

7.7.11 .  Azt igazoljuk, hogy 

 

7.7.19 .  Osszunk el egy maximális rendű elemet a rendjével. 

7.7.21 .  Tegyük föl, hogy b1,...,bn bázis a T test fölötti V vektortérben, és tekintsük a V*=Hom(V,T) duális tér 

duális bázisát. Ez azokból a bi
* leképezésekből áll, melyekre bi

*(bj)=0 ha i≠ j, és 1 ha i=j. 

7.7.29 .  A (2) esetében legyen θ: ℤ +→ℤ n
+ a mod n vett maradék képzése és K=ℤ n

+. A (4) esetében legyen θ a 

ℤ +→ℚ+ beágyazás és K=ℤ +. 

7.8.22 .  A (3) pontban azt igazoljuk, hogy . 

7.8.25 .  A (2) esetében legyen θ a ℤ +→ℚ+ beágyazás és K=ℤ n
+(n>1). 

7.8.27 .  Ha t,s∈  T, akkor a t ⊗ m elemet megszorozhatjuk s-sel úgy, hogy az eredmény (st) ⊗ m legyen. Így 

ezeknek a tenzoroknak a véges lineáris kombinációit is meg tudjuk szorozni s-sel. Mutassuk meg, hogy ez a 

szorzás jóldefiniált. A többi állítást először az R=ℤ  és T=ℚ esetben érdemes meggondolni. 

7.9.17 .  Igazoljuk, hogy a radikál azokból a mátrixokból áll, amelyek főátlója végig nulla. 

7.9.18 .  Mutassuk meg, hogy R Jacobson-radikálja nulla, és az R≅ R/{0} felbontásában csakis 1× 1-es 

mátrixgyűrűk szerepelhetnek. Végül alkalmazzuk a 6.7.13. Wedderburn-tételt, miszerint minden véges ferdetest 

kommutatív. 

7.9.19 .  A függetlenség 7.2.3. Gyakorlatban megadott jellemzése miatt részmodulusok egy rendszere akkor és 

csak akkor független, ha minden véges rész-rendszere az. Ezért ha tekintjük az I halmaz azon I' részhalmazait, 

amelyekre az Mj (j∈  I') modulus-rendszer független, akkor ezekre teljesül a Zorn-lemma (D.1.2. Tétel) feltétele. 

7.9.22 .  Mutassuk meg, hogy a Jr balideálok összege, ahol r befutja R-et, kétoldali ideál. 

7.9.23 .  A keresett k-féle egyszerű modulus a k darab teljes mátrixgyűrű egy-egy minimális balideálja lesz, mint 

R-modulus. 

7.9.24 .  Igazoljuk a Zorn-lemma felhasználásával, hogy R minden valódi balideálja része egy maximális 

balideálnak. 

7.9.28 .  Legyen e idempotens elem. Mennyi (er-ere)2? 

8. Általános algebrák, hálók 

8.1.17 .  Az  kifejezést számítsuk ki a (4) segítségével kétféleképpen. 

8.1.25 .  Legyen x≡ y akkor és csak akkor, ha x és y között van a feladatban leírt sorozat. Igazoljuk, hogy ≡ 

ekvivalenciareláció. 

8.2.20 .  Három új jelölést is be kell vezetnünk. Csoportok esetében, ha H részcsoport és N normálosztó, akkor 

az első izomorfizmustételben HN-ről beszélünk. Ennek általános algebrák esetében a következő a megfelelője. 

Legyen B részalgebrája és θ kongruenciája az A algebrának. Ekkor B[θ]-val jelöljük a θ azon osztályainak 

unióját, amelyeknek van B-vel közös eleme. Mutassuk meg, hogy B[θ] részalgebrája A-nak. 
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A H∩ N csoportok esetében normálosztója lesz a H részcsoportnak. Az általános esetben jelölje θ|B azt a 

partíciót a B halmazon, amelynek osztályai a θ osztályainak a B-vel való metszetei (az esetleges üres 

metszeteket elhagyva). Másképp fogalmazva B két eleme akkor és csak akkor kongruens θ|B-nél, ha θ-nál 

kongruensek. Mutassuk meg, hogy B egy kongruenciáját kaptuk. Ennek neve a θ-nak a B-re vettmegszorítása. 

Végül legyen ρ≥θ is egy kongruencia az A algebrán. Ekkor mindegyik ρ-osztály θ-osztályok uniója. Foglaljuk 

ezeket a θ-osztályokat ρ-osztályonként egy-egy halmazba. A kapott halmazok az A/θ algebra egy partícióját 

adják, amit ρ/θ-val jelölünk. Másképp fogalmazva, az x/θ és y/θ akkor kongruens ρ/θ-nál, ha x és y kongruensek 

ρ-nál. Igazoljuk, hogy ez a definíció nem függ az x és y reprezentánsok választásától, és A/ρ egy kongruenciáját 

kapjuk. 

8.2.39 .  Tekintsük a {0,1,2,3} halmazon az x*y=min(x,y)+4 1 műveletet. 

8.2.40 .  Egy elég sok tényezős szorzatnak tekintsük az első elemmel induló részletszorzatait. A kapott 

sorozatban a félcsoport végessége miatt van ismétlődés. Másrészt ha se=s, akkor e egy alkalmas hatványa nulla, 

és így s is nulla. 

8.2.41 .  Haladjunk úgy, mint M3 egyszerűségének bizonyításában (8.2.37. Gyakorlat). Igazoljuk, hogy ha egy 

nemtriviális kongruenciát veszünk, akkor van olyan atom (vagyis a nullának egy fedője), amely nullával 

kongruens. Tekintsük ennek az atomnak a komplementumait, ezek mind 1-gyel kongruensek. 

8.3.15 .  Először olyan függvényt gyártsunk az e (ÉS) és a ¬ (NEM) segítségével, amelynek értéke egy előre 

adott (a1,...,an)∈  An helyen 1, a többi helyen 0. Ezután a többi függvényt ezekből a v (VAGY) segítségével 

állítsuk össze. 

8.3.16 .  A 8.3.15. Feladat megoldásához hasonlóan járjunk el. 

8.3.30 .  Az első esetben a konstans tag nélküli egész együtthatós polinomokat, a másodikban az összes egész 

együtthatós polinomot tekintsük. 

8.3.31 .  Tekintsük a {0,1,2,...,k-1} halmazon az x*y=min(x,y)+k 1 műveletet (vö. 8.2.39. Gyakorlat). Fejezzük ki 

ezzel az x↦ x+k 1 függvényt, a min(x,y) függvényt, majd a konstans függvényeket. Haladjunk tovább a 8.3.15. 

Feladat megoldásának módszerével, ahol az ÉS műveletet a min, a VAGY műveletet a v(x,y)=min(x-k 1,y-k 1)+k 

1 helyettesíti. 

8.4.11 .  Konstruáljuk meg a végesen generált szabad algebrákat Birkhoff módszerével  fölött. Ezek végesek, 

és szabadok  fölött is. 

8.4.20 .  Mutassuk meg, hogy egy szubdirekt irreducibilis Abel-csoport minden nemtriviális részcsoportja 

szubdirekt irreducibilis, és ha véges, akkor a véges Abel-csoportok alaptétele miatt prímhatványrendű ciklikus. 

8.4.21 .  Tekintsük a szabad Abel-csoportokat, illetve a szabad kommutatív gyűrűket (lásd 8.3.30. Feladat). 

8.4.22 .  Igazoljuk, hogy  és . Használjuk föl a két csoport definiáló 

relációit (4.10.15. Példa). 

8.4.23 .  Használjuk az x6=1 és x2y2=y2x2 azonosságokat. Mutassuk meg, hogy minden ezeknek eleget tevő 

csoportban van egy olyan normálosztó, amely elemi Abel-féle 3-csoport, és a szerinte vett faktor elemi Abel-

féle 2-csoport. Használjuk föl, hogy minden másodrendű lineáris transzformáció diagonalizálható, továbbá hogy 

ha A és B fölcserélhető lineáris transzformációk, akkor A minden sajátaltere B-invariáns. Végül igazoljuk, hogy 

ha s és t másodrendű elemek egy G csoportban, (st)6=1, és t fölcserélhető (st)4-nel, akkor s-sel is. 

8.4.24 .  Legyenek Ai (i∈  I) az A algebra összes végesen generált részalgebrái, és B az Ai algebrák direkt 

szorzata. Ennek definiáljuk egy C részalgebráját a következőképpen. A  akkor van C-ben, ha 

van olyan i, hogy cj=ci teljesül bármely olyan j-re, amelyre Aj⊇ Ai (ezek a „majdnem konstans” sorozatok). 

Legyen . Mutassuk meg, hogy a θ leképezés jóldefiniált, és szürjektív homomorfizmusa C-nek A-ra. 

8.4.25 .  Tegyük föl, hogy az A algebrában teljesülnek a felsorolt azonosságok. Igazoljuk, hogy A minden 

végesen generált részalgebrája homomorf képe egy végesen generált -beli szabad algebrának. Alkalmazzuk a 

8.4.24. Feladatot. 
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8.5.8 .  A (2) bizonyításához tegyük föl, hogy a∨  c=b∨  c és a∧  f=b∧  f, ahol a feltétel miatt c≤ f (itt c∈  I és f∈  

F). Számítsuk ki a disztributív azonosság segítségével az (a∨  c)∧  b kifejezést, és vezessük le, hogy b≤ a. A (3) 

esetében vegyünk egy c∈  L elemet, és legyen I=(c] a c alatti, F=[c) a c fölötti elemek halmaza. 

8.5.23 .  Ha az R gyűrűben teljesül az x2≈ x azonosság, akkor fejtsük ki a disztributivitás segítségével az (x+y)2 

kifejezést. 

8.5.26 .  Tegyük föl, hogy C részalgebrája a  Boole-algebrának, ahol X tetszőleges véges halmaz. Legyen 

az x,y∈  X elemekre x∼ y, ha C bármely Y elemére teljesül, hogy x∈  Y⇔ y∈  Y. Igazoljuk, hogy ∼  

ekvivalenciareláció, és mutassuk meg, hogy ∼ osztályainak tetszőleges uniója eleme C-nek. 

8.5.27 .  A 8.5.26. Feladat megoldásának mintájára x,y∈  X esetén legyen x∼ y, ha minden i-re x∈  Xi⇔ y∈  Xi. Ez 

ekvivalenciareláció, és ha X-et helyettesítjük a ∼ osztályaiból álló halmazzal (ahogy a 8.5.26. Feladat 

megoldásában), akkor az X1,..., Xn halmazok továbbra is általános helyzetűek lesznek, de most már tetszőleges 

I⊆ {1,2,...,n} részhalmazhoz egyértelműen létezik olyan xI∈  X, amely pontosan akkor van benne az Xi 

halmazban, ha i∈  I (hiszen a ∼ relációval összevontuk az ilyen tulajdonságú elemeket). Így X elemszáma 2n. Az 

B.1. ábra mutatja ezt a helyzetet n=2 esetén (ez a szokásos Venn-diagram, amit logikai feladatok megoldására is 

használunk). 

B.1. ábra - A két elemmel generált szabad Boole-algebra. 

 

Megmutatjuk, hogy az Xi halmazok a teljes  Boole-algebrát generálják. Az {xI} egyelemű halmaz 

megkapható úgy, hogy elmetsszük azokat az Xi halmazokat, ahol i∈  I, és ehhez még hozzámetsszük azoknak az 

Xj halmazoknak a komplementumait, ahol j∉  I. Innen uniózással az X minden részhalmaza megkapható, tehát 

|F|=22n. 

Legyen B tetszőleges Boole-algebra és b1,...,bn∈  B. Rendeljük hozzá az xI elemhez a 

 

elemet, és ha Y⊆ X, akkor legyen 

 

Ekkor θ:F→ B homomorfizmus lesz, amelyre θ(Xi)=bi minden i-re. Mivel ennek igazolása eléggé számolós, egy 

másik utat is mutatunk (aminek a lényege az, hogy tetszőleges B helyett elég a kételemű Boole-algebrát venni). 

Legyen , ahol K a kételemű Boole-algebra. Készítsük el Birkhoff módszerével  fölött az n 

elemmel generált szabad algebrát. Ez a 8.4.10. Gyakorlat és a Stone-tétel miatt a Boole-algebrák varietása fölött 

is szabad lesz. Igazoljuk, hogy az előzőekben leírt algebrával izomorf Boole-algebrát kapunk. 
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8.5.28 .  Mutassuk meg, hogy az n elemmel generált szabad disztributív háló f(n) elemszámára tetszőleges 0≤ k≤ 

n esetén 

 

teljesül. A legjobb alsó becslést ebből akkor kapjuk, ha , vagyis páros n esetén n fele, páratlan n 

esetén az ennél 1/2-del kisebb (egész) szám. 

8.5.29 .  Tekintsük egy végtelen X halmaz összes részhalmazaiból álló  Boole-algebrát. Legyen I az X 

véges részhalmazaiból álló ideál. Mutassuk meg, hogy a θI kongruencia (8.5.8. Feladat) szerinti faktor 

atommentes. 

8.5.30 .  Az (5) bizonyításához tegyük föl, hogy I valódi ideál L-ben. Legyen d∈  L-I, és F=[d) a d-nél nagyobb 

vagy egyenlő elemekből álló filter. Tekintsük az L azon ideáljait, amelyek I-t tartalmazzák, de a d elemet nem. 

Mutassuk meg, hogy a Zorn-lemma miatt ezek között van maximális, és ez prímideál is, hiszen maximális az F 

filtertől diszjunkt ideálok között. 

8.6.12 .  Igazoljuk, hogy az B.2. ábrán látható hálót generálják az a, b, c elemei. 

B.2. ábra - A „halgerinc”-háló. 

 

8.6.27 .  Tegyük föl, hogy b=p1∧ ...∧  pn=q1∧ ...∧  qm két előállítás metszetirreducibilisek metszeteként. Igazoljuk 

a „kicserélési” tételt: mindegyik 1≤ i≤ n-hez van olyan 1≤ j≤ m, hogy az első felbontásban pi-t qj-re cserélve 

szintén a b egy felbontását kapjuk (vagyis ha 

 

akkor c∧  qj=b). Használjuk föl, hogy a [b,c] és a [pi,pi∨  c] intervallumok c∧  pi=b miatt izomorfak. 
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8.6.33 .  Legyen c∈  L. Vegyünk sorban ai atomokat (addig, amíg lehet) úgy, hogy ai+1 ne legyen c∨  a1∨ ... ai 

alatt. Használjuk a dimenzió-egyenlőséget annak igazolására, hogy ez az eljárás véges sok lépésben véget ér, és 

a kapott atomok egyesítése c-nek komplementuma lesz. 

8.6.34 .  Használjuk föl az  azonosságot (amely a modularitásból 

következik). 

8.6.35 .  A 8.3.10. Gyakorlat miatt elég belátni, hogy a B szimmetrikus és tranzitív. Használjuk föl, hogy az A 

algebrának van Malcev-kifejezése (8.6.4. Tétel). 

8.6.36 .  Definiáljuk a θ kétváltozós relációt a B algebrán a következőképpen: (b1,b2)∈ θ pontosan akkor, ha van 

olyan c∈  C, hogy (b1,c), (b2,c)∈  A. Ez reflexív (mert A szubdirekt részalgebra) és nyilván kompatibilis, tehát a 

8.6.35. Feladat miatt kongruencia. Ugyanígy legyen (c1,c2)∈ ρ akkor és csak akkor, ha van olyan b∈  B, hogy 

(b,c1),(b,c2)∈  A, ez kongruencia a C algebrán. Végül értelmezzük a θ leképezést így: θ(b/θ)=c/ρ akkor és csak 

akkor, ha (b,c)∈  A. Mutassuk meg, hogy θ jóldefiniált, izomorfizmus, és teljesül rá a feladat állítása. 

8.6.37 .  Alkalmazzuk a 8.6.36. Feladatot, és indukciót a tényezők száma szerint. 

8.6.38 .  Legyen H részcsoport G-ben, és N a H által generált normálosztó. Jelölje D a G× G-ben a (g,g) alakú 

elemek részcsoportját, ahol g befutja G-t, B pedig a (g,h) alakú párokból álló részcsoportot, ahol g-1h∈  N (tehát 

B az N-hez tartozó kongruencia). Alkalmazzuk a modularitást a H×{1}≤ N×{1} és a D részcsoportokra. A D és a 

H×{1} egyesítésének kiszámításához használjuk föl a 8.6.35. Feladatot. 

8.7.10 .  Mátrixok helyett dolgozzunk lineáris transzformációkkal. Ha L balideál, akkor jelölje W=L♯≤ Tn a hozzá 

tartozó alteret. Nyilván W♭⊇ L, tehát csak a fordított tartalmazást kell igazolni. Ha C tetszőleges lineáris 

transzformáció, akkor a lineáris algebrában bizonyított előírhatósági tétel segítségével könnyű konstruálni olyan 

D lineáris transzformációt, hogy DC magtere ugyanaz, mint C magtere, de DC már identikusan hat a saját 

képterén, más szóval DC négyzete önmaga (vagyis DC idempotens). Készítsünk ennek felhasználásával olyan 

L-beli transzformációt, amelynek magtere W. 

8.7.11 .  Tekintsük a C fölötti szabad algebrák alaphalmazát, mint kompatibilis relációt. 

8.7.12 .  Használjuk föl a 8.7.9. Gyakorlat állítását arra, hogy az állítást visszavezessük a 8.7.10. Feladatra. 

8.8.3 .  Az injektivitás jellemzése minden varietásban igaz: használjuk az egy elemmel generált szabad algebrát. 

A szürjektivitásé nem: tekintsük a ℤ→ℚ identikus beágyazást a gyűrűk varietásában. 

8.8.7 .  A (2) esetében legyen M az Mi modulusok direkt összege, és m∈  Mi esetén πi(m) az az elem, amelynek 

az i-edik koordinátája m, a többi nulla. A (3) esetében πi úgy adódik, hogy az Xi→⋃ Xi beágyazást kiterjesztjük 

egy F(Xi)→ F(X) homomorfizmussá. 

9. Hibajavító kódok 

9.4.3 .  Legyen I a v(x)+f(x)(xn-1)∈  Q[x] alakú polinomok halmaza, ahol v(x) befutja a C kódszavaihoz tartozó 

polinomokat, f∈  Q[x] pedig tetszőleges. Mutassuk meg, hogy I ideál, és használjuk föl, hogy test fölötti 

polinomgyűrű főideálgyűrű. 
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C. függelék - Megoldások, 
eredmények 

„Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam.” Hogy ezt már ezerszer is bebizonyította, az 

most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Elölről kell kezdenie minden 

alkalommal. 
— Hemingway: Az öreg halász és a tenger (Ottlik Géza fordítása) 

Azért, hogy ez a könyv minél több Olvasó számára elérhető árú legyen, a Kiadóval közösen úgy döntöttünk, 

hogy a gyakorlatok és a feladatok részletes megoldásai nem ebben az amúgy is vaskos kötetben szerepelnek, 

hanem az interneten tesszük őket közzé, ingyenesen, bárki által letölthető (és kinyomtatható) formában. A címek 

a következők. A Typotex Kiadó honlapja: 

Megjegyzés 

http://www.typotex.hu/book/Kiss_Algebra_megoldasok.pdf 

A könyv szerzőjének honlapja: 

Megjegyzés 

http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/algebrabook/ 

Nem tudjuk eléggé hangsúlyozni azonban, hogy a megoldások a könyv szerves részét alkotják! Az elméleti 

anyag fontos részei találhatók itt: nemcsak feladat formájában szereplő tételek bizonyításai, hanem a szemléletet 

formáló megjegyzések, példák, magyarázatok is. Ezért a megoldások letöltését és elolvasását azoknak is igen 

melegen javasoljuk, akik úgy érzik, hogy a megfelelő gyakorlattal vagy feladattal sikeresen boldogultak. 

http://www.typotex.hu/book/Kiss_Algebra_megoldasok.pdf
http://www.cs.elte.hu/~ewkiss/bboard/algebrabook/
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D. függelék - Az előismeretek 
összefoglalása 

Még a tudomány látszólag legelvontabb, színtisztán elméleti és matematikai eredményei is 

csupán egy-két lépésre távolodtak el a környező világ történelem előtti, primitíven érzéki, 

antropomorf felfogásától. 
— Stanisław Lem: Solaris (Murányi Beatrix fordítása) 

Ebben a fejezetben összefoglaltunk néhány olyan, a középiskolai tananyagon túlmutató konkrét állítást, amelyre 

a könyvben hivatkozunk. Mindegyik témakör esetében megadtunk egy ajánlott bevezető tankönyvet is. Kivétel a 

halmazelmélet és logika alapjait bemutató 1. szakasz: azt javasoljuk, hogy ezt az Olvasó több ízben is fussa át, 

miközben az algebrával ismerkedik. 

1. Halmazelmélet és logika 

Megjegyzés 

Az alábbi halmazelméleti fogalmak egy része középiskolából ismerős, a többit pedig a szövegben 

menet közben vezetjük be, amikor egyúttal példákat is mutatunk rájuk. Az alábbi összefoglalóban meg 

lehet találni a tömör definíciókat. Szót ejtünk néhány olyan szabályról is, amelyek segíthetnek abban, 

hogy elkerüljük a legtipikusabb, tapasztalatlanságból eredő logikai hibákat. 

A halmaz összességet, kollekciót jelent, olyan dolgot, amelynek elemei vannak (mindegyik elem egyszer 

szerepelhet, és a sorrendjük nem számít). A matematikában a „halmaz” és a „halmaz eleme” alapfogalmak, nem 

definiáljuk őket (de az összes többi fogalmat ezekre vezethetjük vissza). Azt, hogy h eleme a H halmaznak úgy 

jelöljük, hogy h∈  H (vagy H∋  h). A halmazok elemeit kapcsos zárójelek között sorolhatjuk föl, például {1,2,3} 

az a halmaz, amelynek elemei 1, 2 és 3, 

 

pedig azokat az egész számokat jelöli, amelyek négyzete 1. Itt ℤ  az egész számok halmaza, a : jel után pedig 

bármilyen másmilyen feltételt is írhatunk. Ha X véges halmaz, akkor az elemeinek számát |X| fogja jelölni. 

Azt mondjuk, hogy a B halmaz részhalmaza az A halmaznak, jelben B⊆ A (vagy A⊇ B), ha B minden eleme A-

nak is eleme. Minden halmaznak részhalmaza önmaga, továbbá a ∅ -val jelölt üres halmaz, amelynek egyetlen 

eleme sincs, ezek a triviális részhalmazok. Az X-től különböző részhalmazokat valódi részhalmaznak nevezzük. 

A halmazok között műveleteket értelmezhetünk. Az A és B halmazok uniója (egyesítése) azokból az elemekből 

áll, amelyek A és B valamelyikében benne vannak, jele A∪  B. Az A és B halmazok metszete azokból az 

elemekből áll, amelyek mind A-ban, mind B-ben benne vannak, jele A∩ B. Két halmaz diszjunkt, ha metszetük 

az üres halmaz, azaz ha nincs közös elemük. 

Az A és B halmazok különbsége azokból az elemekből áll, amelyek A-ban benne vannak, de B-ben nincsenek 

benne, jele A-B (vagy néhány könyvben A ∖  B). Ennek speciális esete a komplementum fogalma. Ha A 

részhalmaza X-nek, akkor Akomplementuma az X-A halmaz, jele A' (vagy néha ). Ezt olyankor szokás 

használni, ha X rögzített, és ennek a részhalmazait vizsgáljuk. Két halmaz szimmetrikus differenciáján azoknak 

az elemeknek a halmazát értjük, amelyek a két halmazból pontosan egyben vannak benne. Az A és B 

szimmetrikus differenciája tehát (A-B)∪  (B-A). 

Az unió műveletének fontos tulajdonsága, hogy asszociatív, azaz tetszőleges A, B, és C halmazok esetén 

 

Valóban, mindkét halmazban azok az elemek vannak benne, amelyek A, B és C valamelyikében benne vannak. 

Ezt szokás zárójelek nélkül, A∪  B∪  C-vel jelölni. Végtelen sok halmaz uniójáról is beszélhetünk, ebben azok az 

elemek vannak, amelyek a résztvevő halmazok valamelyikének elemei. Ugyanígy asszociatív a metszet 

művelete is, végtelen sok halmaz metszetét analóg módon definiálhatjuk. 
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Másik fontos műveleti tulajdonság a kommutativitás, ami azt jelenti, hogy 

 

tetszőleges A és B halmazokra. Végül tetszőleges A, B és C halmazokra teljesül kétféle disztributivitás is: 

 

További fontos, halmazok közötti művelet a Descartes-szorzat. Az (a,b)rendezett pár abban különbözik az {a,b} 

halmaztól, hogy (a,b) esetében számít az a és b elemek sorrendje (vagyis a≠ b esetén (a,b)≠ (b,a)), és a=b is 

lehetséges (míg az {a,a} halmaz csak egyeleműnek számít). Az összes (a,b) párok halmazát, ahol a∈  A és b∈  B, 

az A és B halmazok Descartes-szorzatának nevezzük, és A× B-vel jelöljük. Nyilván A× B elemszáma az A és B 

elemszámának a szorzata. Ha kettőnél több halmaz adott, például A1,..., An, akkor beszélünk az A1×...× An 

Descartes-szorzatról is, ennek elemei az (a1,...,an)rendezett n-esek, ahol ai∈  Ai mindegyik i-re. Az analóg 

fogalmat végtelen sok tényező esetében is használni fogjuk. 

Azt, hogy f az A halmazból a B halmazba vezető függvény, úgy írjuk, hogy f:A→ B. Ha f(a)=b, akkor 

alkalmazzuk az f: a↦ b jelölést is. Az f függvény értékkészlete azoknak a b∈  B elemeknek a halmaza, amelyeket 

f értékként fölvesz, vagyis van olyan a∈  A, hogy f(a)=b. Az f:A→ Bszürjektív, ha értékkészlete az egész B 

(másképp fogalmazva f az egész B-re képez). Az finjektív (más néven 1–1-értelmű), ha A különböző elemeihez 

B különböző elemeit rendeli, vagyis tetszőleges a1≠ a2 esetén f(a1)≠ f(a2). Az injektív függvényeket (különösen 

algebrai struktúrák között a művelettartókat) szokás beágyazásnak is hívni. Az f:A→ Bbijektív vagy kölcsönösen 

egyértelmű, ha injektív is és szürjektív is. 

Ha H véges halmaz, akkor minden f:X→ X leképezésre f akkor és csak akkor szürjektív, ha injektív. Ha viszont 

H végtelen halmaz, akkor létezik olyan f:H→ H leképezés, ami injektív, de nem szürjektív, és olyan is, ami 

szürjektív, de nem injektív. 

Megjegyzés 

Két véges halmaz nyilván akkor és csak akkor egyenlő elemszámú, ha van közöttük kölcsönösen 

egyértelmű megfeleltetés. Ezt a definíciót Georg Cantor végtelen halmazokra is kiterjesztette, ilyenkor 

nem elemszámról, hanem számosságról beszélünk. Megszámlálhatóan végtelennek nevezzük azokat a 

halmazokat, amelyek kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben állnak a pozitív egész számok 

halmazával. Meg lehet mutatni, hogy az összes egész számok, sőt az összes racionális számok halmaza 

is megszámlálhatóan végtelen, de a valós számoké már nem az. Az X halmaz számosságát |X| fogja 

jelölni. 

Az X halmaz identikus leképezése az az idX függvény, amely X mindegyik eleméhez önmagát rendeli. Ha f:A→ 

B és g:B→ A, akkor f és g egymás inverzei, ha mindegyik „visszacsinálja”, amit a másik elvégez, azaz ha 

 minden b∈  B-re, és  minden a∈  A-ra. Az f függvénynek akkor és csak akkor van 

inverze, ha bijekció. A függvények között a legfontosabb művelet a kompozíció (lásd 2.2.3. Definíció), amely 

szintén asszociatív (2.2.4. Gyakorlat). 

Egy X halmazon relációt értelmezünk, ha bármely két eleméről megmondjuk, hogy relációban állnak-e. Ilyen 

például az oszthatóság vagy a ≤ az egész számok halmazán. Formailag egy reláció az X× X egy részhalmaza. 

Azt, hogy x és y az R relációban áll,  vagy (x,y)∈  R jelöli. Az R reláció 

1. reflexív, ha  minden x∈  X-re; 
2. szimmetrikus, ha -ból  következik minden x,y∈  X-re; 

3. tranzitív, ha -ból és -ből következik, hogy  tetszőleges x,y,z∈  X esetén. 

Ha mind a három tulajdonság teljesül, akkor Rekvivalenciareláció. 

Az ekvivalenciarelációk az X halmaz partícióival (vagyis páronként diszjunkt halmazokra, úgynevezett 

ekvivalenciaosztályokra való felosztásaival) állnak kölcsönösen egyértelmű megfeleltetésben (lásd 4.4.9. Tétel). 

A halmazelmélet nevezetes tétele Zorn lemmája, amit algebrában is, analízisben is sokat használnak. Mi 

bizonyítás nélkül idézzük. Tegyük föl, hogy X egy halmaz, és legyen ℒ  egy halmazrendszer az X halmazon (ez 

azt jelenti, hogy ℒ  elemei az X bizonyos részhalmazai). 
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D.1.1. Definíció.  Egy ℒ  halmazrendszert láncnak hívunk, ha bármely két L1 és L2 elemére L1⊆ L2 vagy L2⊆ L1. 

Például ha minden r valós számra a Hr halmaz az r-nél kisebb valós számokból áll, akkor a {Hr : r∈ℝ} 

halmazrendszer egy lánc. Az Olvasót megkérjük, hogy az állítás elolvasása előtt ismételje át a maximális elem 

fogalmát (4.6.4. Definíció). 

D.1.2. Tétel.  [Zorn-lemma] Legyen  az X halmaz részhalmazaiból álló nem üres halmazrendszer, amely 

rendelkezik a következő tulajdonsággal: bárhogyan is választjuk ki  egy olyan nem üres ℒ  részrendszerét, 

amelyik lánc, az ℒ  elemeinek uniója is eleme az  halmazrendszernek. Ekkor az -nek van maximális eleme. 

A Zorn-Lemma feltételeit kielégítő halmazrendszereket induktívnak nevezik. 

Megjegyzés 

Például a Zorn-lemma segítségével mutatható meg, hogy minden vektortérben van bázis. Ebben a 

bizonyításban  a lineárisan független halmazokból álló halmazrendszer. 

Bertrand Russel az 1900-as évek elején jött rá arra, hogy a halmaz naiv fogalmával probléma van, 

ellentmondásra, paradoxonokra vezet. Egy példa a következő. Ha bármit betehetünk egy halmazba, akkor 

speciálisan beszélhetünk az összes halmazok halmazáról is. Ez persze halmaz, tehát eleme önmagának. Már ez 

önmagában is problematikusnak látszik. Konkrétan ellentmondásra is lehet jutni, ha az összes olyan halmazok H 

halmazát tekintjük, amelyek nem elemei önmaguknak (próbálja meg az Olvasó: abból is ellentmondást kap, ha 

H eleme önmagának, és abból is, ha H nem eleme önmagának). 

A kiutat az jelenti, hogy a most kapott „ellentmondást” a következőképpen fogjuk föl: beláttuk, hogy azok a 

halmazok, amelyek nem elemei önmaguknak, nem alkotnak halmazt! Tehát nem minden összességet, kollekciót 

tekintünk halmaznak. Pontos axiómákkal lehet szabályozni, hogy mik is a halmazok, ilyen például a Zermelo–

Fraenkel-féle axiómarendszer, amelyből az egész matematika fölépíthető. Ezek az axiómák megengedik a 

matematikában megszokott halmazokat (halmazok uniója is halmaz, egy halmaz összes részhalmaza is halmazt 

alkot, és így tovább). Vezérlő elvként talán azt lehet mondani, hogy ami túl „nagy” lenne (összes halmazok, 

összes csoportok), az nem lesz halmaz. 

Vannak helyzetek, amikor ezekről a nagyon nagy „nem-halmazokról” mégiscsak beszélni szeretnénk. Például 

szeretnénk tételeket kimondani, amelyek minden halmazra érvényesek (vagy minden vektortérben igazak). Az 

ilyen esetekben nem halmazról, hanem osztályról, például az összes halmazok osztályáról beszélünk. Az osztály 

pontosan definiált fogalom, amelyből nem kapunk ellentmondást a fenti értelemben (feltéve, hogy maga a 

halmazelmélet is ellentmondásmentes). Egy algebrai struktúra (például egy gyűrű) alaphalmaza csakis halmaz 

lehet, osztály nem. 

Megjegyzés 

Kurt Gödel szenzációs tétele, hogy a halmazelmélet ellentmondásmentességét nem lehet bebizonyítani 

a halmazelmélet axiómarendszerén belül (ami a jelenlegi matematikát magában foglalja). Általában 

belátta, hogy minden valamirevaló axiómarendszerben van megoldhatatlan probléma, amit se 

bizonyítani, se megcáfolni nem lehet. Ezek a (logikához tartozó) tételek a huszadik század talán 

legfontosabb eredményei, mert nem valamiféle technikai problémáról, hanem magáról az emberi 

gondolkodásról, annak a határairól szólnak. 

A halmazelméletből szükséges tudnivalók ismertetése után a matematikai logikára térünk. A mindennapi 

beszédben is használunk logikai műveleteket. Jelölje A azt a mondatot, hogy „esik az eső”, B pedig azt, hogy 

„felhős az ég”. Ekkor azt a mondatot, hogy „esik az eső és felhős az ég” így rövidíthetjük: „A és B”. Hasonlóan 

értjük azt is, hogy „A vagy B”, vagy azt, hogy „nem A” (ez tehát azt rövidíti, hogy „nem esik az eső”). Ez 

utóbbit ¬ A-nak írjuk. 

Az „A és B” jelentése egyértelmű: ez akkor igaz, ha A is és B is igaz. A „vagy” műveletet azonban sokféle 

értelemben használjuk a köznapi életben. Gondoljunk csak az alábbi mondatokra: 

• „Ez a villamos átmegy a Petőfi-hídon, vagy a Margit-hídon.” 

• „Vagy fagyit kapsz, vagy perecet.” 
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• „Vagy eszel, vagy olvasol.” 

Ezek egészen másképp kapcsolják össze a két részállítást. Az első igaz, ha a villamos akármelyik hídon is 

átmegy, de akkor is igaz, ha mindkettőn átmegy. A második állítás kizárja azt, hogy a gyerek fagyit és perecet is 

kapjon, de az egyiket biztosan megkapja. Tehát ez az összetett állítás akkor igaz, ha a két részállítás közül 

pontosan az egyik teljesül. A harmadik állítás is kizárja, hogy a két részállítás egyszerre teljesüljön, de 

megengedi, hogy egyik se legyen igaz (hiszen nem muszáj minden pillanatban vagy enni, vagy olvasni, az 

állítás azt kívánja csak, hogy egyszerre ne történjen a kettő). 

A matematikában zavart keltene, ha nem tudnánk pontosan, hogy a „vagy” szót melyik értelemben használjuk. 

Ezért megállapodunk abban, hogy a „vagy” mindig a fenti legelső, megengedő értelemben szerepel. Tehát az „A 

vagy B” csak akkor hamis, ha A is és B is hamis, különben igaz. 

Az első fontos tudnivaló a tagadás szabályaira vonatkozik. Ha C azt jelenti, hogy „ez a gyerek lány”, D pedig 

azt, hogy „ez a gyerek szőke”, akkor az, hogy 

 

így rövidíthető: ¬(C és D)”. Ez nem azt jelenti, hogy „ez a gyerek nem lány és nem szőke”, hanem azt, hogy 

„ez a gyerek nem lány vagy nem szőke”. Gondoljunk csak bele: a fent kiemelt mondat a szőke fiúkra és a barna 

lányokra is teljesül. Ugyanígy a 

 

azt jelenti, hogy „ez a gyerek nem lány és nem szőke”, és nem azt, hogy „ez a gyerek nem lány vagy nem 

szőke”. Ezt az észrevételt általánosítják De Morgan szabályai: 

 

Nagyon fontos a „ha A, akkor B” típusú mondat is, annyira, hogy erre is bevezetünk jelölést: A⇒ B-vel fogjuk 

rövidíteni (ezt a műveletet implikációnak hívják). Az A⇒ B akkor hamis, ha A igaz, de B mégis hamis. Erről 

ismét példamondatokkal győzhetjük meg magunkat. Legyen A az az állítás, hogy az n szám hattal osztható, B 

pedig az, hogy n páros. Az A⇒ B következtetés ekkor azt mondja, hogy „ha egy szám hattal osztható, akkor 

páros”. Ezt igaznak érezzük, hiszen ha egy számból 6-ot ki tudunk emelni, akkor 2-t is. Ha n=6, akkor A és B is 

igaz. Ha n=2, akkor A nem igaz, de B igaz. Ha n=7, akkor sem A, sem B nem igaz, de ez még mindig nem 

rontja el a következtetést. Csak akkor lenne baj, ha találnánk egy 6-tal osztható páratlan számot, tehát amire A 

igaz, de B mégis hamis. 

Megjegyzés 

Hamis állításból tehát minden következik!  Ha 0=1, akkor minden ember örökké él. Ugyanígy az üres 

halmazban található minden szám egyszerre páros és páratlan; az üres halmazban található mindegyik 

háromszög szabályos és derékszögű is. 

Az Olvasónak érdemes meggondolnia, hogy az A⇒ B ugyanazt jelenti, mint hogy „nem A, vagy B”. Ismét egy 

példamondattal érvelve: „ha elmész, megharagszom” ugyanazt jelenti, mint hogy „nem mész el, vagy 

megharagszom”. Azt, hogy A⇒ B, szokás úgy is mondani, hogy Aelégséges feltételeB-nek, vagy hogy 

Bszükséges feltételeA-nak. 

Egy implikációt nem lehet büntetlenül megfordítani! Abból, hogy A⇒ B, általában nem következik, hogy B⇒ A. 

A fenti példát folytatva: nem igaz, hogy minden páros szám hattal osztható, hiszen például az n=2 ellenpélda. 

Ugyanakkor érvényes a következő szabály: 

 

Például igaz az, hogy „ha egy szám páratlan, akkor nem osztható hattal”. Másképp fogalmazva: ha egy 

implikációt meg akarunk fordítani, akkor mindkét tagját tagadnunk kell. Ezt a kontrapozíció szabályának 

nevezzük. 
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Ha A⇒ B és B⇒ A is teljesül, akkor ezt úgy írjuk, hogy A⇔ B, és azt mondjuk, hogy AekvivalensB-vel. Ezt úgy 

szokás fogalmazni, hogy „A akkor és csak akkor, ha B”, vagy rövidebben „A pontosan akkor, ha B”. 

Sokszor hallunk ilyesfajta mondatokat is: „az osztályban van barna gyerek”, vagy „mindegyik fa beteg”. Ezeket 

a ∃  („létezik”) és ∀  („minden”) jelek segítségével rövidíthetjük. Például (∀  x)(∃  y)(x<y) így fordítható le: 

„minden számnál van nagyobb szám”. E két jelet kvantoroknak hívjuk, az első az egzisztenciális, a második az 

univerzális kvantor. 

Az „és” és a „vagy” műveletekhez hasonlóan a kvantorokat tartalmazó állítások tagadása is külön figyelmet 

érdemel. A szabály is hasonló: ahogy az „és” és a „vagy” jelek kicserélődnek, ugyanúgy a kvantorokat is meg 

kell cserélni, amikor a „nem” műveletet átvisszük rajtuk. Például annak az állításnak, hogy „mindegyik fa 

beteg”, a tagadása az, hogy „van olyan fa, amelyik nem beteg”. Ugyanígy annak, hogy „az osztályban van barna 

gyerek”, a tagadása az, hogy „az osztályban mindegyik gyerek nem barna”, vagy köznapibban „az osztályban 

egyik gyerek sem barna”. Általában a szabály a következő: 

 

Érdemes még megemlíteni kétféle bizonyítási módszert. Ha azt akarjuk bebizonyítani, hogy A⇒ B, akkor a 

kontrapozíció szabálya szerint elég azt megmutatni, hogy ¬ B-ből következik ¬ A, vagy másképpen: ha 

feltesszük, hogy A és ¬ B is igaz, akkor ellentmondást kapunk. Vagyis feltesszük a bizonyítandó állítás 

tagadását, és ellentmondásra jutunk. Ezt indirekt bizonyításnak nevezzük. 

A másik bizonyítási módszer a teljes indukció. Ha egy állítást minden pozitív egész n számra be akarunk látni, 

akkor elég megmutatni n=1 esetén, továbbá annak feltételezésével, hogy n-1-re igaz, megmutatni n-re is. 

Praktikusan: az állítás n-re való megmutatásához felhasználhatjuk, hogy igaz n-1-re. 

A teljes indukció azért működik, mert természetes számok minden nem üres halmazában van legkisebb szám (ez 

a halmazelmélet axiómarendszerből következik). Ezért a teljes indukciót indirekt bizonyítássá alakíthatjuk a 

következőképpen. Tegyük föl, hogy az állítás nem igaz. Legyen n a legkisebb olyan szám, amire az állítás 

hamis. Ez azt jelenti, hogy az összes n-nél kisebb számra már igaz. Ellentmondásra kell jutnunk ezekből a 

feltevésekből. 

Vagyis az indukciós bizonyítás során nemcsak n-1-re, hanem az összes n-nél kisebb számra is feltehetjük, hogy 

az állítás igaz, miközben n-re próbáljuk igazolni azt! Példaként érdemes elolvasni a polinomok maradékos 

osztásáról szóló 3.2.1. Tétel bizonyítását. 

2. Véges matematika 

Az ajánlott irodalom Elekes György és Brunczel András [5] tankönyve, illetve Lovász László, Pelikán József és 

Vesztergombi Katalin [6] műve. 

D.2.1. Tétel.  Ha van n tárgyunk, akkor ezeket 

 

különböző módon tudjuk sorba rakni. Az itt szereplő n! szám neve: nfaktoriális. Megállapodás szerint 0!=1 

(lásd a 2.2.42. Gyakorlatot). 

D.2.2. Tétel.  Ha van n tárgyunk, és ebből k darabot akarunk kiválasztani (a sorrendre való tekintet nélkül), 

akkor ezt 

 

különböző módon tehetjük meg. Az itt szereplő kifejezés az „n alatt a k” binomiális együttható. Megállapodás 

szerint ennek értéke nulla, ha k>n, vagy ha k<0. 

D.2.3. Állítás.  Egy k elemű halmazból egy n elemű halmazba képző függvények száma nk. 
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D.2.4. Tétel.  Egy n elemű halmaz összes részhalmazainak száma 2n. Ha n≥ 1, akkor a páros, illetve páratlan 

elemszámú részhalmazok száma egyaránt 2n-1 (lásd az 1.5.23. Feladat megoldását). 

Használni fogjuk az alábbi két gráfelméleti tételt is. A gráfokkal kapcsolatos elemi fogalmakat ismertnek 

tételezzük föl (ezek csak kevés helyen jönnek az anyagban elő). 

D.2.5. Tétel.  Egy n csúcsú összefüggő gráfnak legalább n-1 éle van, és pontosan akkor van ennyi, ha a gráf fa, 

vagyis nincsen benne kör. 

D.2.6. Definíció.  A G=(A,B,E)páros gráf, ha a csúcshalmaza a diszjunkt A és B halmazok uniója, és sem A-n, 

sem B-n belül nem megy él. 

Az előbbi jelölésben E az élek halmazát szokta jelenteni. Könnyű belátni, hogy egy gráf akkor és csak akkor 

páros, ha minden köre páros hosszúságú. Az alábbi jóval nehezebb, de igen hasznos tétel. 

D.2.7. Tétel.  [König–Hall–Ore-tétel] Legyen G páros gráf. Pontosan akkor léteznek olyan diszjunkt élek, 

amelyek az A minden elemét lefedik, ha tetszőleges X⊆ A esetén az X-beli pontok B-beli szomszédainak száma 

legalább annyi, mint az X elemszáma. 

3. Analízis 

Az ajánlott irodalom Laczkovich Miklós és T. Sós Vera [3] tankönyve. 

D.3.1. Tétel.  Minden valós együtthatós polinomhoz tartozó polinomfüggvény folytonos. 

D.3.2. Tétel.  [Bolzano tétele] Legyen f folytonos függvény az [a,b] zárt intervallumon. Ha f(a)<0 és f(b)>0, 

akkor van olyan a<c<b, melyre f(c)=0. 

D.3.3. Lemma.  Legyen f valós együtthatós polinom, melynek főegyütthatója pozitív. Ekkor van olyan c valós 

szám, hogy x>c esetén f(x)>0 (azaz „elég nagy” x értékekre f(x) már pozitív lesz). 

Bizonyítás. Legyen f(x)=a0+... +an xn, ahol an>0. A háromszög-egyenlőtlenséget (1.4.3. Tétel) felhasználva x≥ 1 

esetén 

 

Ez kisebb, mint anxn, ha még  is teljesül. Ezért az ilyen x-ekre f(x)>0. □ 

Az alábbi tételt érdemes összevetni a 3.3.9. Tétellel, és az azt követő megjegyzésekkel. 

D.3.4. Tétel.  Páratlan fokú valós együtthatós polinomnak van valós gyöke. 

Az algebra alaptételétől független bizonyítás. Mivel f-nek és -f-nek ugyanazok a gyökei, feltehetjük, hogy f 

főegyütthatója pozitív. Az előző lemma szerint f felvesz pozitív értéket. Most tekintsük a -f(-x) polinomot. Mivel 

f páratlan fokú, ennek a főegyütthatója szintén pozitív. Az előző lemma szerint van olyan d valós szám, hogy -

x>d esetén -f(-x)>0. Vagyis x helyébe -x-et írva x<-d esetén f(x)<0. Beláttuk tehát, hogy f pozitív és negatív 

értéket is felvesz, és így Bolzano tétele miatt van valós gyöke. □ 

4. Számelmélet 

Feltételezzük, hogy az Olvasó ismeri az elemi számelmélet alapfogalmait (oszthatóság, egység, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös, prímszám), és a hozzájuk kapcsolódó szokásos jelöléseket (például 

b∣ c azt jelöli, hogy b osztója c-nek, a≡ b (n) pedig azt, hogy a kongruens b-vel modulo n, vagyis hogy n∣  b-a). 

Ezek megtalálhatók Freud Róbert és Gyarmati Edit [1] könyvének első fejezetében. E fogalmak részletes 

elemzéséről és általánosításairól szót ejtünk a 1. szakaszban is. Most azokat a tudnivalókat foglaljuk össze, 

amelyeket felhasználunk majd, az Euler-függvénnyel, a Möbius-függvénnyel és a kvadratikus maradékokkal 

kapcsolatban. 

D.4.1. Definíció.  Legyen n pozitív egész. Ekkor a θ(n)Euler-függvény megadja a 0,1,...,n-1 számok közül az n-

hez relatív prímek számát. 
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Természetesen ha a 0,1,...,n-1 helyett az 1,2,..., n számok között (vagy bármely más teljes maradékrendszerben) 

számoljuk meg az n-hez relatív prím számokat, akkor ugyanazt az eredményt kapjuk. 

D.4.2. Tétel.  Az Euler-függvény multiplikatív, azaz ha n és m relatív prím pozitív egészek, akkor 

θ(nm)=θ(n)θ(m). Innen következik, hogy ha n kanonikus alakja n=p1
α

1... pk
α

k, ahol egyik αi kitevő sem nulla, 

akkor 

 

Elemi számelméleti okoskodásokkal adódik a fenti képletből az alábbi két állítás, amit a könyvben 

felhasználunk. 

D.4.3. Állítás.  Legyen n pozitív egész. 

1. A θ(n) értéke akkor és csak akkor 1, ha n=1 vagy n=2. 
2. A θ(n) értéke akkor és csak akkor páratlan, ha n=1 vagy n=2. 

Azt, hogy az Euler-függvény multiplikatív, most be fogjuk bizonyítani, mert a bizonyításból egy olyan 

összefüggés adódik, amire szükségünk lesz. Ehhez emlékeztetjük az Olvasót néhány definícióra. A 2. 

szakaszban láttuk, hogy amikor a 0,1,...,n-1 számokkal modulo n végezzük a műveleteket, akkor egy ℤ n 

egységelemes gyűrűt kapunk, amelynek az invertálható elemei pontosan azok a 0≤ i<n számok, amelyek n-hez 

relatív prímek. Ezeknek a halmazát ℤ n
×-tel jelöltük. Vagyis ℤ n

× elemszáma pontosan θ(n). A ℤ n
× × ℤ m

× az olyan 

(a,b) rendezett párok halmazát jelöli, amelyekre a∈ℤ n
× és b∈ℤ m

×. Ennek a halmaznak az elemszáma tehát 

θ(n)θ(m). 

D.4.4. Tétel.  Tegyük föl, hogy n és m relatív prím pozitív egészek. Ekkor létezik olyan g:ℤ n
× × ℤ m

×→ ℤ nm
× 

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, hogy tetszőleges a, a'∈ℤ n és b, b'∈ℤ m esetén 

 

(ebben a képletben *n a modulo n szorzás műveletét jelöli, lásd 1.1.4. Definíció). Speciálisan θ(nm)=θ(n)θ(m). 

Bizonyítás. Kényelmesebb a g megfeleltetés f inverzét megkonstruálni. Ha c∈ℤ nm
×, akkor jelölje a a c szám n-

nel való osztási maradékát. Hasonlóképpen legyen b a c szám m-mel való osztási maradéka, és f(c)=(a,b). 

A definíció szerint 0≤ a<n. Megmutatjuk, hogy a és n relatív prímek. Valóban, ha volna egy d>1 közös 

osztójuk, akkor a≡ c (n) miatt d osztaná c-t is, ami lehetetlen, mert c és nm relatív prímek. Ezért a∈ℤ n
×. 

Ugyanígy adódik, hogy b∈ℤ m
×. Az f tehát a ℤ nm

× halmazt a ℤ n
× ×ℤ m

× halmazba képzi. Ahhoz, hogy belássuk, 

hogy bijektív, meg kell mutatnunk, hogy f szürjektív és injektív. 

Legyen (a,b)∈ℤ n
× ×ℤ m

×, és tekintsük az 

 

szimultán kongruenciarendszert. Ennek a kínai maradéktétel szerint van megoldása, és ez egyértelmű modulo 

nm. Ezért pontosan egy olyan c megoldás van, amelyre 0≤ c <nm. Belátjuk, hogy c∈ℤ nm
×, azaz hogy (c,nm)=1. 

Tegyük föl ennek ellenkezőjét. Ekkor van olyan q prím, melyre q∣ c és q∣ nm. Ezért vagy q∣  n, vagy q∣ m. Az 

első esetben c≡ a (n) miatt q∣ a is teljesül, azaz q közös osztója a-nak és n-nek. Ez lehetetlen, mert a∈ℤ n
×, azaz 

(a,n)=1. A második esetben, amikor q∣ m, a (b,m)=1 feltétellel kerülünk ellentmondásba. Tehát tényleg c∈ℤ nm
×. 

A maradékos osztás egyértelműsége miatt f(c)=(a,b). Tehát f tényleg szürjektív. 

Az, hogy f injektív, a kínai maradéktétel egyértelműségi állításából következik. Ha ugyanis f(c)=f(c')=(a,b), 

akkor c is és c' is megoldása a fenti szimultán kongruenciarendszernek. Tehát c≡ c' (nm). Mivel 0≤ c,c'<nm, 

ezért c=c'. Tehát f bijektív, és ezzel θ multiplikativitását beláttuk. 

Legyen g az f függvény inverze. Ha tehát g(a,b)=c és g(a',b')=c', akkor f(c)=(a,b) és f(c')=(a',b'). Szeretnénk 

kiszámítani f(c *nmc') értékét, azaz a c*nmc' szám maradékát modulo n és modulo m. A modulo nm szorzás 

definíciója az, hogy az egész számok között kiszámított szorzatot még redukálni kell modulo nm. Így viszont 

c*nmc'≡ cc' (n) is teljesül, tehát elegendő a cc' maradékát kiszámolni. Tudjuk, hogy c≡ a (n) és c'≡ a' (n), ezért 

cc'≡ aa (n). Így cc' maradéka ugyanaz, mint aa' maradéka, azaz a*n a'. Hasonló számolással kapjuk, hogy c*nmc' 
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mod m vett maradéka b*m b'. Tehát f(c*nmc')=(a*n a',b*m b'). Másképp fogalmazva g(a*n a',b*m b')=c*nmc', és 

ezzel az állítást beláttuk. □ 

D.4.5. Definíció.  A μ(m)Möbius-függvényt a következőképpen definiáljuk: ha az m pozitív egész szám s darab 

különböző prím szorzata, akkor μ(m)=(-1)s, egyébként pedig μ(m)=0. 

Természetesen μ(1)=(-1)0=1, hiszen az 1 nulla darab prím szorzata (üres szorzat). A Möbius-függvény egy 

fontos tulajdonságát fogalmazza meg a következő állítás. 

D.4.6. Állítás.  Tetszőleges m pozitív egészre 

 

Bizonyítás. Az állítás m=1 esetén nyilvánvaló. Tegyük föl, hogy m>1, és legyenek p1,..., ps az m szám 

különböző prímosztói. A μ(d) értéke 0, kivéve ha d különböző prímek szorzata, azaz p1⋅ ...⋅  ps egy rész-

szorzata. Ha páratlan sok prímet szorzunk össze, akkor μ(d)=-1, ha páros sokat, akkor μ(d)=1. Vagyis a fenti 

összeg értéke akkor lesz nulla, ha a {p1,...,ps} halmaznak ugyanannyi páratlan elemű részhalmaza van, mint páros 

elemű. Ez s≥ 1 (vagyis m>1) esetén igaz az D.2.4. Tétel miatt. □ 

D.4.7. Definíció.  Legyen n pozitív egész. Egy n-hez relatív prím szám akkor kvadratikus maradék mod n, ha 

egy alkalmas másik szám négyzetével kongruens mod n. 

D.4.8. Tétel.  Legyen p páratlan prímszám. Ekkor a kvadratikus maradékok száma (p-1)/2. Ha a p prím 4k+1 

alakú, akkor a -1 kvadratikus maradék. Ebben az esetben egy p-hez relatív prím szám akkor és csak akkor 

kvadratikus maradék, ha az ellentettje az. Ha a p prím 4k-1 alakú, akkor a -1 nem kvadratikus maradék. Ebben 

az esetben minden p-hez relatív prím b számra igaz, hogy b és -b közül az egyik kvadratikus maradék, a másik 

nem az. 

A bizonyítás megtalálható az [1] könyv 4.1. szakaszában. Ha az Olvasó már megismerkedett a csoportelmélet 

alapjaival, akkor a kvadratikus maradékok elméletét a következőképpen szemlélheti. 

A kvadratikus maradékok a ℤ n
× csoport négyzetelemei. Tegyük föl, hogy p páratlan prím. Ekkor a kvadratikus 

maradékok száma azért (p-1)/2, mert a négyzetre emelés csoporthomomorfizmus, melynek magja {1,-1}, vagyis 

kételemű. A kvadratikus maradékok tehát egy 2 indexű részcsoportot alkotnak. Tudjuk, hogy létezik primitív 

gyök modulo p (4.3.22. Tétel), ennek pontosan a páros kitevőjű hatványai lesznek kvadratikus maradékok. A 

hatvány rendjének képlete szerint tehát azok az r számok kvadratikus maradékok, melyekre (p-1)/op(r) páros 

szám (itt op(r) az r rendje ℤ p
×-ben). 

5. Lineáris algebra 

Általában Freud Róbert [2] könyvének terminológiáját követjük, azonban a vektorokat egyszerűen kisbetűkkel, 

a mátrixokat és a lineáris leképezéseket pedig nagybetűkkel jelöljük: u, M, A. Az m× m-es egységmátrix Em 

(néha csak E), egy vektortér identikus transzformációjának jele általában I. A T test fölötti k sorból és n 

oszlopból álló mátrixok halmaza Tk× n. Az M négyzetes mátrix determinánsa det(M), nyoma, azaz a főátlóban 

álló elemek összege (és egyúttal a sajátértékeinek összege) tr(M). A V vektortér dimenzióját dim(V) jelöli. 

D.5.1. Tétel.  [A determinánsok szorzástétele] Legyen T test, és M, N a T fölötti n× n-es mátrixok. Ekkor 

det(MN)=det(M)det(N). Egy M (négyzetes) mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha determinánsa nem nulla. 

Ha M és N négyzetes mátrixok, és MN az egységmátrix, akkor M és N egymás kétoldali inverzei, vagyis NM is 

az egységmátrix. 

D.5.2. Tétel.  Ha T test, M∈  Tm× m, N∈  Tn× n, X∈  Tn× m, O az m× n-es nullmátrix, akkor például az első sor szerinti 

kifejtéssel igazolható, hogy 

 

A transzponált determinánsra vonatkozó tétel miatt az állítás akkor is igaz, ha a nullák nem a jobb fölső, hanem 

a bal alsó sarokban vannak. 
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D.5.3. Definíció.  Az alábbi determináns a Vandermonde-determináns: 

 

Ugyanígy hívjuk az ebből transzponálással, valamint a sorok (oszlopok) sorrendjének megfordításával kapható 

determinánsokat is. 

D.5.4. Tétel.  A fenti Vandermonde-determináns értéke 
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E. függelék - Példák, táblázatok 

A tudomány egész haladása [...] fokozatos lemondás a világ egyszerűségéről. 
— Stanisław Lem: Szénanátha (Murányi Beatrix fordítása) 

1. Néhány körosztási polinom 

A 9. szakasz feladataiban a Φn körosztási polinom kiszámítását visszavezettük arra az esetre, amikor n>1 

páratlan, négyzetmentes, nem prím egész szám. Most néhány ilyen körosztási polinomot sorolunk fel. A Φ105 

érdekessége, hogy az első olyan körosztási polinom, amelynek van 1-nél nagyobb abszolút értékű együtthatója. 

 

2. Konkrét csoportok 

Most a legfeljebb 30 elemű csoportokat tekintjük át. Először a legegyszerűbb általános rendeket vizsgáljuk, p és 

q végig különböző prímszámokat jelölnek. 

1. rendű csoport izomorfia erejéig csak egy van. 
2. prendű csoport mindig ciklikus, és így ℤ p

+-szal izomorf. Ilyen csoport összesen tíz van, a lehetséges rendek 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. 
3. p2 rendű csoport mindig kommutatív (4.11.3. Tétel), és a véges Abel-csoportok alaptétele miatt ℤ p

+×ℤ p
+-szal 

vagy ℤ p
2+-szal izomorf. Ilyen csoport összesen kétszer három van, a lehetséges rendek 4, 9, 25. 

4. p3 rendű csoport ötféle van: három kommutatív és két nemkommutatív. A kommutatívak ℤ p
3+, ℤ p

2+× ℤ p
+ és 

(ℤ p
+)3. A nemkommutatívak p=2 esetén a D4 diédercsoport, és a Q kvaterniócsoport (4.11.10. Feladat), ha 

pedig p páratlan, akkor az UT(3,ℤ p) és a 4.11.13. Feladatban leírt csoport. Összesen ötször két csoportról van 

szó, a lehetséges rendek 8 és 27. 
5. 2prendű csoport, ahol p páratlan, kétféle van: a 4.8.37. Gyakorlat szerint a Dp diédercsoport és a ℤ 2p

+ ciklikus 

csoport. Ilyen csoport kétszer öt van, a lehetséges rendek 6, 10, 14, 22, 26. 

6. pq rendű csoport, ahol p>q páratlan, a 4.11.20. Következmény miatt  esetén csak ciklikus lehet, 

egyébként van egyetlen ilyen rendű nemkommutatív csoport is (4.11.38. Feladat). Ezért 15 rendű csoport 

egy, 21 rendű csoport kettő van. 
7. 2p2 rendű csoport, ahol p páratlan, ötféle lehet, ez lineáris algebra felhasználásával mutatható meg. A 

kommutatívak a ciklikus és ℤ 2
+×(ℤ p

+)2, a nemkommutatívak a Dp
2 diédercsoport, Dp×ℤ p

+, végül egy olyan 

szemidirekt szorzat, ahol egy (ℤ p
+)2-nel izomorf normálosztón egy másodrendű elem úgy hat, hogy minden 

elemet az inverzébe konjugál. Speciálisan 18 rendű csoport ötféle van. 
8. 4p rendű csoport p=3 és p≡ 1 (4) esetén ötféle, a többi p≡ 3 (4) esetén négyféle van. A két kommutatív a 

ciklikus és (ℤ 2
+)2× ℤ p

+. A nemkommutatív csoportok között mindig szerepel a D2p≅ Dp×ℤ 2
+ csoport, továbbá 

egy olyan ℤ p
+⋊ ℤ 4

+ szemidirekt szorzat, ahol a negyedrendű ciklikus csoport generátoreleme invertálásként 

hat a ℤ p
+ csoporton (a p=3 esetben ezt a csoportot a 4.9.38. Feladat (6) pontjában vizsgáltuk). Végül ha p=3, 

akkor még szerepel az A4 alternáló csoport, ha pedig p≡ 1 (4), akkor egy másik ℤ p
+⋊ ℤ 4

+ szemidirekt szorzat, 

ahol a negyedrendű ciklikus csoport generátoreleme negyedrendű automorfizmusként hat a ℤ p
+ csoporton 
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(ilyen létezik, mert Aut(ℤ p
+)≅ℤ p

×≅ℤ p-1
+ ilyenkor ciklikus csoport). Konkrétan 12 és 20 rendű csoportból 

ötféle, 28 rendűből négyféle van. 

A fennmaradó, 30-nál kisebb rendek esetében a helyzet a következő. 

1. rendű csoport tizennégy van: öt kommutatív és kilenc nemkommutatív. Ezek közül az alábbi, páronként nem 

izomorf csoportokat tanultuk: D8, D4×ℤ 2
+, Q×ℤ 2

+. 
2. rendű csoport tizenöt van: három kommutatív és tizenkét nemkommutatív, melyek közül az egyik az S4. 
3. rendű csoport négy van: egy kommutatív, és három nemkommutatív, ezek D15, D5×ℤ 3

+ és D3× ℤ 5
+. 

Összesen tehát izomorfia erejéig pontosan 92 darab legfeljebb 30 rendű csoport létezik. 

F.2.1. Tétel.  Az alábbiakon felül még 32 darab egymilliónál kisebb rendű nemkommutatív egyszerű csoport 

van, mind PSL(2,q) alakú. 
 

PSL(2,4)≅ PSL(2,5)≅ A5 60= 22⋅  3⋅  5 

PSL(2,7)≅ PSL(3,2) 168= 23⋅  3⋅  7 

PSL(2,9)≅ A6≅ S4(2)' 360= 23⋅  32⋅  5 

PSL(2,8)≅ R(3)' 504= 23⋅  32⋅  7 

PSL(2,11) 660= 22⋅  3⋅  5⋅  11 

PSL(2,13) 1092= 22⋅  3⋅  7⋅  13 

PSL(2,17) 2448= 24⋅  32⋅  17 

A7 2520= 23⋅  32⋅  5⋅  7 

PSL(3,3) 5616= 24⋅  33⋅  13 

U3(3)≅ G2(2)' 6048= 25⋅  33⋅  7 

M11 7920= 24⋅  32⋅  5⋅  11 

PSL(3,4) 20160= 26⋅  32⋅  5⋅  7 

PSL(4,2)≅ A8 20160= 26⋅  32⋅  5⋅  7 

U4(2)≅ S4(3) 25920= 26⋅  34⋅  5 

Sz(8) 29120= 26⋅  5⋅  7⋅  13 

U3(4) 62400= 26⋅  3⋅  52⋅  13 

M12 95040= 26⋅  33⋅  5⋅  11 

U3(5) 126000= 24⋅  32⋅  53⋅  7 

J1 175560= 23⋅  3⋅  5⋅  7⋅  11⋅  19 

A9 181440= 26⋅  34⋅  5⋅  7 

PSL(3,5) 372000= 25⋅  3⋅  53⋅  31 

M22 443520= 27⋅  32⋅  5⋅  7⋅  11 

J2 604800= 27⋅  33⋅  52⋅  7 

S4(4) 979200= 28⋅  32⋅  52⋅  17 

F.2.2. Tétel.  A sporadikus egyszerű csoportok jele, rendje és felfedezőik. 
 

M11 24⋅  32⋅  5⋅  11 Mathieu 

M12 26⋅  33⋅  5⋅  11 Mathieu 

M22 27⋅  32⋅  5⋅  7⋅  11 Mathieu 

M23 27⋅  32⋅  5⋅  7⋅  11⋅  23 Mathieu 

M24 210⋅  33⋅  5⋅  7⋅  11⋅  23 Mathieu 

J1 23⋅  3⋅  5⋅  7 ⋅  11⋅  19 Janko 

J2 27⋅  33⋅  52 ⋅  7 Hall, Janko 
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J3 27⋅  35⋅  5 ⋅  17⋅  19 Janko/Higman, McKay 

J4 221⋅  33⋅  5 ⋅  7⋅  113⋅  23⋅  29⋅  

31⋅  37⋅  43 
Janko/Norton, Parker, Benson, 

Conway, Thackray 

Co1 221⋅  39⋅  54 ⋅  72⋅  11⋅  13⋅  23 Conway, Leech 

Co2 218⋅  36⋅  53 ⋅  7⋅  11⋅  23 Conway 

Co3 210⋅  37⋅  53 ⋅  7⋅  11⋅  23 Conway 

Fi22 217⋅  39⋅  52 ⋅  7⋅  11⋅  13 Fischer 

Fi23 218⋅  313⋅  52 ⋅  7⋅  11⋅  13⋅  17⋅  

23 
Fischer 

Fi24' 221⋅  316⋅  52 ⋅  73⋅  11⋅  13⋅  17⋅  

23⋅  29 
Fischer 

HS 29⋅  32⋅  53 ⋅  7⋅  11 Higman, Sims 

McL 27⋅  36⋅  53 ⋅  7⋅  11 McLaughlin 

He 210⋅  33⋅  52 ⋅  73⋅  17 Held/Higman, McKay 

Ru 214⋅  33⋅  53 ⋅  7⋅  13⋅  29 Rudvalis/Conway, Wales 

Suz 213⋅  37⋅  52 ⋅  7⋅  11⋅  13 Suzuki 

O'N 29⋅  34⋅  5⋅  73 ⋅  11⋅  19⋅  31 O'Nan/Sims 

HN 214⋅  36⋅  56 ⋅  7⋅  11⋅  19 Harada, Norton/Smith 

Ly 28⋅  37⋅  56 ⋅  7⋅  11⋅  31⋅  37⋅  67 Lyons/Sims 

Th 215⋅  310⋅  53 ⋅  72⋅  13⋅  19⋅  31 Thompson/Smith 

B 241⋅  313⋅  56 ⋅  72⋅  11⋅  13⋅  17⋅  

19⋅  23⋅  31⋅  47 
Fischer/Sims, Leon 

M 246⋅  320⋅  59 ⋅  76⋅  112⋅  133⋅  17⋅  

19⋅  23⋅  29⋅  31⋅  41⋅  47⋅  59⋅  

71 

Fischer, Griess 

3. A görög betűk táblázata 

A görög és a héber ábécé matematikában használt betűi: 
 

alfa A α 

béta B β 

gamma Γ γ 

delta Δ δ 

epszilon E ε, ε 

zéta Z δ 

éta H ε 

théta Θ ζ,ϑ 

ióta I η 

kappa K θ,ϰ 

lambda Λ ι 

mű M κ 

nű N λ 

kszi Ξ μ 

pi Π π,ϖ 

ró P ρ,ϱ 

szigma Σ ζ,ς 
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tau T η 

üpszilon Υ σ 

phi (fi) Φ θ,θ 

khi X τ 

pszi Ψ υ 

omega Ω φ 

digamma  Ϝ 

 

alef א 

béth ב 

daleth ד 

gimel ג 

4. Angol–magyar algebrai kisszótár 

Az alábbiakban néhány angol szó és kifejezés speciális, algebra könyvekben használatos jelentését soroltuk föl. 

Reméljük, ez megkönnyíti az Olvasó dolgát, amikor először próbálkozik a szakirodalom tanulmányozásával. Az 

alábbi magyar kifejezések jó része megtalálható a tárgymutatóban. 

Abelian Abel- 

absolute value abszolút érték 

absorb elnyel 

action hatás 

according to szerint 

addition összeadás 

additive group additív csoport 

adjoint adjungált 

affine affin 

agree egyetért; egyenlő 

algebra algebra 

algebraic algebrai 

algebraically closed algebrailag zárt 

algorithm algoritmus 

all minden 

almost majdnem 

almost simple majdnem egyszerű 

alphabet ábécé 

alternating group alternáló csoport 

analysis analízis 
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annihilator annullátor 

antisymmetric antiszimmetrikus 

amenable amenábilis 

apply alkalmaz 

application alkalmazás 

arbitrary tetszőleges 

argue érvel 

argument érvelés; változó 

arity aritás 

arrange elrendez 

Artinian Artin- 

associate asszociált 

associative asszociatív 

assume tegyük föl, legyen 

atom atom 

automorphism automorfizmus 

basic operation alapművelet 

basis bázis 

bijection bijekció 

binary bináris (kétváltozós) 

binomial binomiális 

bipartite graph páros gráf 

Boolean Boole- 

boost gyorsítás 

bound korlát 

calculate számol 

cancellation egyszerűsítés 

canonical form kanonikus alak 

cardinality számosság 

category kategória 

center centrum 

centralize centralizál 
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centralizer centralizátor 

chain lánc 

characteristic karakterisztika 

chief series főlánc 

circle kör 

claim állít, állítás 

class osztály 

classify osztályoz 

clone klón 

closed zárt 

closure lezárt 

coatom koatom 

code kód 

codeword kódszó 

coefficient együttható 

coimage inverz kép 

combination kombináció 

combinatorics kombinatorika 

common közös 

commutative kommutatív 

commutator kommutátor 

commuting elements fölcserélhető elemek 

compact kompakt 

comparable összehasonlítható 

compatible kompatibilis 

complement komplementum 

complemented komplementumos 

complete teljes 

complex komplex 

component komponens 

composition kompozíció 

composition series kompozíciólánc 
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concept fogalom 

condition feltétel 

congruence kongruencia 

congruent kongruens; egybevágó 

conjecture sejtés 

conjugate konjugált, konjugál 

connected összefüggő 

consider tekint 

constant konstans 

constant term konstans tag 

construct konstruál 

construction konstrukció; szerkesztés 

contain tartalmaz 

contradiction ellentmondás 

contravariant kontravariáns 

converse megfordítás 

convex konvex 

coordinates koordináták 

corollary következmény 

coset mellékosztály 

countable megszámlálható 

covariant kovariáns 

cover fedés 

criterion kritérium 

cube kocka 

cubic equation harmadfokú egyenlet 

cycle ciklus 

cyclic ciklikus 

cyclotomic körosztási 

decomposition felbontás 

define definiál 

defining relation definiáló reláció 
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definition definíció 

degree fok 

denominator nevező 

denote jelöl 

dense sűrű 

density theorem sűrűségi tétel 

depend függ 

depth mélység 

derivative derivált 

determinant determináns 

diagram diagram 

differ különbözik 

difference különbség 

different különböző 

dihedral group diédercsoport 

dimension dimenzió 

direct direkt 

discrete diszkrét 

discriminant diszkrimináns 

disjoint diszjunkt 

distance távolság 

distinct különböző 

distribution eloszlás 

distributive disztributív 

divide oszt 

divisibility oszthatóság 

divisible osztható 

division osztás 

division ring ferdetest 

divisor osztó 

dodecahedron dodekaéder 

domain tartomány 
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doubling the cube kockakettőzés 

dual duális 

edge él 

eigenvalue sajátérték 

eigenvector sajátvektor 

element elem 

elementary elemi 

else különben 

elsewhere másutt, máshol 

embedding beágyazás 

empty üres 

endomorphism endomorfizmus 

equal egyenlő 

equality egyenlőség 

equation egyenlet 

equivalence relation ekvivalenciareláció 

equivalent ekvivalens 

Euclidean euklideszi 

even páros 

exact egzakt, pontos 

example példa 

exceed túllép, meghalad 

except kivéve 

exception kivétel 

exists létezik 

explain magyaráz 

exponent exponens; kitevő 

expression kifejezés 

existential egzisztenciális (kvantor) 

extension bővítés 

face lap (testé); arc 

factor faktor; tényező 
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factorial faktoriális 

faithful hű 

false hamis 

field test (algebrában) 

field of decomposition felbontási test 

field of quotients hányadostest 

figure ábra 

filter filter, szűrő 

finite véges 

fix fixál 

fixed point fixpont 

fixed point free fixpontmentes 

following következő 

formal formális 

formula képlet 

fraction tört 

free szabad; -mentes 

function függvény 

functor funktor 

fundamental theorem alaptétel 

fundamental fundamentális (csoport) 

furthermore továbbá 

general általános 

generalize általánosít 

generate generál 

generating system generátorrendszer 

generator generátor 

geometry geometria 

graph gráf 

greatest common divisor l. n. k. o. 

greatest element legbővebb elem 

group csoport 
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has no zero divisors nullosztómentes 

height magasság 

hence ezért 

homogeneous homogén 

homomorphism homomorfizmus 

homotopic homotóp 

Horner-scheme Horner-elrendezés 

hyperbolic hiperbolikus (csoport) 

icosahedron ikozaéder 

ideal ideál 

idempontent idempotens 

identical identikus 

identity azonosság 

identity element egységelem 

if ha 

if and only if akkor és csak akkor 

iff akkor és csak akkor 

imaginary imaginárius 

implication implikáció 

implies következik 

impossible lehetetlen 

incomparable nem összehasonlítható 

independent független 

indeterminate határozatlan 

index index (részcsoporté) 

indirect indirekt 

induction indukció 

inductive induktív 

inequality egyenlőtlenség 

infinite végtelen 

injektive injektív 

inner belső 
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integer egész szám 

interpolation interpoláció 

intersection metszet 

interval intervallum 

invariant invariáns 

inverse inverz 

invertible invertálható 

involution involúció 

irreducible irreducibilis 

isomorphism izomorfizmus 

join egyesítés 

justify igazol 

kernel mag 

lattice háló; rács 

law szabály 

law of absorption elnyelési tulajdonság 

least common multiple l. k. k. t. 

least element legszűkebb elem 

left bal 

lemma lemma 

length hossz 

light cone fénykúp 

linear lineáris 

local lokális 

long division maradékos osztás 

logarithm logaritmus 

lower bound alsó korlát 

majority term többségi kifejezés 

map leképezés 

mapping leképezés 

matrix mátrix 

maximal maximális 
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median mediáns 

meet metszet 

metric metrika, metrikus 

minimal minimális 

minimal polynomial minimálpolinom 

modular moduláris 

module modulus 

modulus abszolút érték 

monic polynomial normált polinom 

monoid egységelemes félcsoport 

monolith monolit 

monotone monoton 

monster monstrum 

moreover sőt 

morphism morfizmus 

multiple többszörös 

multiplication szorzás 

multiplicative multiplikatív 

multiplicity multiplicitás 

mutual kölcsönös 

natural természetes 

necessary szükséges 

negative ellentett (számé) 

negative negatív 

neighborhood környezet 

neutral element neutrális elem 

next következő 

nilpotent nilpotens 

nonzero nem nulla 

norm norma 

normal normális 

normal extension normális bővítés 
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normal form normálalak 

normal series normállánc 

normal subgroup normálosztó 

normalize normalizál 

normalizer normalizátor 

notation jelölés 

notion fogalom 

nullring nullgyűrű 

number szám 

numerator számláló 

object objektum 

occur fellép, megjelenik 

octahedron oktaéder 

odd páratlan 

one-to-one egy-egy értelmű (injektív) 

onto function ráképezés (szürjektív) 

open nyílt 

operation művelet 

orbit orbit, pálya 

order rend 

ordering rendezés 

orthogonal ortogonális 

outer külső 

pair pár 

parameter paraméter 

parity paritás 

parity check matrix ellenőrző mátrix 

partial parciális, részleges 

partially ordered részben rendezett 

partition partíció 

perfect perfekt, tökéletes 

perfect field tökéletes test 
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permutation permutáció 

permuting fölcserélhető 

perspective perspektív 

pigeon hole principle skatulyaelv 

point pont 

polar form trigonometrikus alak 

polygon sokszög 

polynomial polinom 

positive pozitív 

possible lehetséges 

possibility lehetőség 

power hatvány 

precise precíz 

preserve megőriz 

present bemutat 

presentation megadás definiáló relációval 

previous előző 

primary primér 

prime prím 

prime field prímtest 

primitive primitív 

principal coefficient főegyüttható 

principal filter főfilter 

principal ideal domain főideálgyűrű 

principal ideal főideál 

principle elv 

problem probléma 

product szorzat 

projection projekció 

proof bizonyítás 

proper valódi 

property tulajdonság 
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proposition állítás 

prove bizonyít 

quadratic kvadratikus, másodfokú 

quantifier kvantor 

quasi kvázi 

quasicyclic kváziciklikus 

quaternion kvaternió 

quotient hányados 

radical radikál 

range értékkészlet 

rational racionális 

real valós 

rectangle téglalap 

recursion rekurzió 

refine finomít 

reflection tükrözés 

reflexive reflexív 

regard as tekint valaminek 

regular reguláris 

regular polygon szabályos sokszög 

relation reláció 

relative relatív 

remainder maradék 

remark megjegyzés 

representation reprezentáció 

representative reprezentáns 

residually reziduálisan 

restriction leszűkítés, megszorítás 

resultant rezultáns 

right jobb 

rigid merev 

ring gyűrű 
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root gyök 

root of unity egységgyök 

rotation forgatás 

rule szabály 

rule out kizár 

satisfy teljesít 

scalar skalár; skaláris 

semidirect szemidirekt 

semigroup félcsoport 

separable szeparábilis 

separate külön 

sequence sorozat 

set halmaz 

sharp transitivity szigorú tranzitivitás 

show megmutat, belát 

sign előjel 

similar hasonló 

simple egyszerű 

since hiszen 

size elemszám, méret 

snub cube rézsút csonkolt kocka 

socle talp, talapzat 

solvable feloldható 

solve megold 

space tér 

special speciális 

sphere gömb 

square négyzet 

square free négyzetmentes 

square the circle körnégyszögesítés 

stabilizer stabilizátor 

standard sztenderd 
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statement állítás 

strict szigorú 

strong erős 

structure struktúra 

subalgebra részalgebra 

subdirect szubdirekt 

subgroup részcsoport 

sublattice részháló 

subring részgyűrű 

subscript index 

subset részhalmaz 

subspace altér 

substitution helyettesítés 

subtraction kivonás 

sufficient elégséges 

sum összeg 

summand összeadandó 

superscript kitevő 

suppose tegyük föl 

surjective szürjektív 

switch cserél 

symmetric szimmetrikus 

symmetric difference szimmetrikus diff. 

symmetric group szimmetrikus csoport 

syndrome szindróma 

system rendszer 

systematic szisztematikus 

table táblázat 

tensor tenzor 

term formális kifejezés 

ternary ternáris (háromváltozós) 

tetrahedron tetraéder 
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theorem tétel 

therefore ezért 

thus így, ezért 

topology topológia 

torsion torzió 

torsion free torziómentes 

torus tórusz 

trace nyom 

transcendental transzcendens 

transformation transzformáció 

transitive tranzitív 

translation eltolás 

transposition transzpozíció 

triangle háromszög 

trichotomy trichotómia 

trisect an angle szögharmadolás 

trivial triviális 

true igaz 

tuple sorozat 

two-sided kétoldali 

type típus 

unary unáris (egyváltozós) 

undecidable eldönthetetlen 

union unió 

unique egyértelmű 

Unique Factorization Domain (UFD) alaptételes gyűrű 

unit egység 

unity egységelem (inkább identity) 

unitary unitér 

universal univerzális, általános 

unsolvable megoldhatatlan 

upper bound felső korlát 



 Példák, táblázatok  

 495  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

value érték 

variable változó 

variety varietás 

verify igazol 

vector vektor 

vector space vektortér 

vertex csúcs 

vertices csúcsok 

weak gyenge 

weight súly 

well-defined jóldefiniált 

with respect to képest 

word problem szóprobléma 

zero nulla 

zero divisor nullosztó 

zero element nullelem 

zero of a polynomial polinom gyöke 

zero ring zérógyűrű 
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F. függelék - Számítógépes 
programok 

Kétszer kettő pedig mégiscsak – kezdte Trurl, de ebben a pillanatban a gép erőtlenül felbúgott, 

és alig érthetően, halkan utoljára elnyögte: HÉT. 
— Stanisław Lem: Kiberiáda (Murányi Beatrix fordítása) 

Rengeteg olyan szoftvert írtak, amely egy-egy matematikai probléma megoldására szolgál. Ezek között az apró 

programoktól az általános célú nagy szoftverrendszerekig, a mesterséges intelligenciakutatás eredményeit 

felvonultató tételbizonyító programoktól a középiskolai geometria-oktatást segítő euklideszi szerkesztőkig 

minden megtalálható. Csak alig néhányat említhetünk meg. 

Könyvünk klasszikus részeiben a Maple programot illusztráltuk több konkrét példa segítségével: 

http://www.maplesoft.com/ 

Hasonló program a Mathematica: 

http://www.wolfram.com/ 

a MATLAB: 

http://www.mathworks.com/ 

és a MuPAD: 

http://www.mupad.de/ 

Ezek általános célú programok, ismerik a fő matematikai algoritmusokat, képesek szimbolikus és numerikus 

számolásra, valamint grafikonok rajzolására is. Elérhetők a főbb platformokon (Linux, Macintosh OS, 

Microsoft Windows), de fizetősek (a MuPAD egy korábbi verziója még szabadon elérhető). Szabad általános 

célú programként jelenleg az Axiom 

http://www.axiom-developer.org/ 

és az Octave 

http://www.gnu.org/software/octave/ 

ajánlható, előbbi szimbolikus számításokra is, utóbbi inkább numerikus problémák megoldására való. 

A speciálisan csoportelméleti célokat szolgáló GAP (Groups, Algorithms and Programming) program a 

következő címről tölthető le: 

http://www-gap.mcs.st-and.ac.uk/ 

Ezt a GNU General Public Licence égisze alatt terjesztik (azaz szabad forráskódú), és a fent felsorolt 

mindhárom platformon elérhető. 

Megemlítjük, hogy a 

http://wiki.axiom-developer.org/RosettaStone 

címen megtalálható a főbb matematikai programok összehasonlítása (a szabadoké és a fizetősöké egyaránt), 

továbbá az egyes programokban használatos főbb parancsnevek egymásnak való megfeleltetése. 

Megjegyzés 

http://www.maplesoft.com/
http://www.wolfram.com/
http://www.mathworks.com/
http://www.mupad.de/
http://www.axiom-developer.org/
http://www.gnu.org/software/octave/
http://www-gap.mcs.st-and.ac.uk/
http://wiki.axiom-developer.org/RosettaStone
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A matematika szabad, bárkinek az eredményeit bárki felhasználhatja a továbblépés érdekében. Ha az 

Olvasó az interneten keresgél, akkor előbb-utóbb talál olyan szabad forráskódú programot is, amellyel 

számítási célját megvalósíthatja. Ennek az az óriási előnye, hogy a programot kedve és igényei szerint 

módosíthatja. Sajnos a tendencia az, hogy a szabadnak induló számítástechnikai projektek sokszor 

fizetőssé, a szereplő algoritmusok, megoldások titkossá válnak, és így nehezebb építeni rájuk. 

Végül beszélnünk kell a TeX matematikai szedőprogramról, amellyel a matematikai cikkek és könyvek döntő 

részét írják (többek között az a könyv is így készült, amit a kezében tart az Olvasó). Ez Donald Knuth 

találmánya. A fő előnye az, hogy ismeri a legbonyolultabb matematikai szimbólumok, képletek szép 

nyomtatásának konvencióit is. Ezen kívül rendkívül rugalmas elválasztási algoritmussal, és hatékony makró-

nyelvvel rendelkezik (tehát jól programozható). A LaTeX nevű verziója sokoldalúan formázott 

dokumentumokat is képes készíteni. A programról általános információk a 

http://www.tug.org/ 

címen találhatók, magyar nyelvű irodalom a [97] könyv. A TeX szoftver maga része minden Linux-

disztribúciónak, és a windows alatt futó MiKTeX 

http://www.miktex.org/ 

szintén szabadon elérhető. 

http://www.tug.org/
http://www.miktex.org/
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G. függelék - Névmutató 

Azok a csodálatos dolgok, amelyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék művei, 

amelyeket a Föld minden országában lelkesült igyekezettel és nagy fáradozásokkal alkottak 

meg. Mindezt örökségként teszik majd a kezetekbe, hogy azokat átvegyétek, továbbképezzétek, 

és egykor gyermekeiteknek becsületesen továbbadjátok. Így vagyunk mi halandók – 

halhatatlanok az együtt alkotott maradandó művünkben. 

Ha ezt mindig szem előtt tartjátok, akkor értelmet fogtok találni az életben és a törekvésben, és 

átérzitek majd a más népek és idők iránti megbecsülést. 
—  Albert Einstein  gyerekekhez intézett beszéde 

Névmutató 

A 
ábécé (kódhoz), 396 
Abel, Niels Henrik (norvég, 1802–1829), 32, 100, 286 
Abel-csoport, 32 
abszolút érték (komplex számé), 10 
additív csoport (gyűrűé), 34 
Adjan, Szergej (orosz, 1931–), 162 
adjungált funktorok, 391 
adjungált mátrix, 422 
affin csoport, 105 
affin tér, 438 
alaptest (szerkesztésé), 274 
alaptételes gyűrű, 60 
algebra (általános), 342 
algebra (test fölötti), 227 
algebra alaptétele, 46 
algebra, indexelt, 344 
algebra, nem indexelt, 344 
algebrai alak (komplex számé), 14 
algebrai bővítés (testé), 238 
algebrai egész, 204, 208 
algebrai elem, 228, 238 
algebrai geometria, 207 
algebrai halmaz, 207 
algebrai háló, 392 
algebrai lezárt (testé), 254 
algebrai szám, 238 
algebrai számok teste, 244 
algebrailag zárt test, 45 
állapottér, 435 
alsó centrális lánc, 180 
alsó korlát, 337 
általános helyzetű halmazok, 368 
általános lineáris csoport, 105 
általánosított sajátvektor, 312 
alternáló csoport, 112 
amenábilis csoport, 431 
annullátor (gyűrűben), 199 
annullátor (modulus részhalmazáé), 303 
antiönadjungált mátrix, 422 
antiszimmetria (relációé), 223 
antiszimmetrikus mátrix, 422 
argumentum (komplex számé), 13 
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aritás (műveleté), 342 
Arkhimédész (ógörög, i.e. 287–i.e. 212), ix 
Artin, Emil (osztrák, 1898–1962), 330 
Artin-gyűrű, 330 
asszociált (gyűrűelemé), 58 
asszociáltság reflexivitása, 58 
asszociáltság szimmetriája, 58 
asszociáltság tranzitivitása, 58 
asszociatív művelet, 30 
asszociativitás (halmazműveleteké), 467 
asszociativitás (mod m műveleteké), 3 
atom (hálóban), 338 
atommentes Boole-algebra, 368 
automorfizmus (ált. algebrában), 345 
automorfizmus (csoportban), 144 
automorfizmus-csoport (csoporté), 144 
azonosság (ált. algebrában), 358 

B 
Baker, Henry (angol, 1866–1956), 420 
bal annullátor, 199 
bal oldali mellékosztály, 122 
bal oldali neutrális elem, 31 
bal oldali nullosztó, 35 
balideál, 190 
balinverz, 31 
Banach, Stefan (lengyel, 1892–1945), 432 
Bass, Hymen (amerikai, 1933–), 434 
bázis (ideálé), 209 
bázis (modulusban), 299 
BCH-kód, 402 
beágyazás, 136, 468 
beágyazás egységelemes gyűrűbe, 193 
behelyettesítés (egyváltozós polinomba), 39 
behelyettesítés (mint homomorfizmus), 40, 45, 45, 51, 136, 195, 228, 250, 356 
belső automorfizmus, 144 
bifunktor, 390 
bihomomorfizmus, 322 
bijekció, 468 
bijektív függvény, 101, 468 
bináris Golay-kód, 408 
bináris művelet, 342 
binomiális együttható, 471 
binomiális tétel, 37 
Birkhoff (disztributív hálók), 376 
Birkhoff (szabad algebrák), 357 
Birkhoff (szubdirekt felbontás), 362 
Birkhoff (varietások), 359 
Birkhoff, Garrett (amerikai, 1911–1996), 357, 359, 362, 376 
bolhás feladat, 20 
Bolyai János (magyar, 1802–1860), 429, 432, 434, 441 
Bolzano tétele, 472 
Bolzano, Bernard (cseh, 1781–1848), 8 
Boole-algebra, 367 
Boole-algebra, atommentes, 368 
Boole-gyűrű, 368 
Boole-háló, 367 
Boole-tér, 391 
Borel részcsoport, 426 
Borel, Armand (svájci, 1923–2003), 426 



 Névmutató  

 500  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Bose, Raj Chandra (indiai, 1901–1987), 402 
bővítés, 180 
bővítés (testé), 237 
Buchberger algoritmusa, 213 
Buchberger, Bruno (osztrák, 1942–), 213 
Buchberger-kritérium, 214 
Burnside kétprímes tétele, 179 
Burnside, William (angol, 1852–1927), 131, 161, 179, 183, 434 
Burnside-csoport, 161 
Burnside-lemma, 131 

C 
Campbell, John (angol, 1862–1924), 420 
Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp (német, 1845–1918), 245, 468 
Cardano, Gerolamo (olasz, 1501–1576), 6 
Cardano-képlet, 6, 89 
Cartan, Élie (francia, 1869–1951), 423 
casus irreducibilis, 91 
casus irreducibilis tétele, 289 
Cauchy, Augustin Louis (francia, 1789–1857), 15, 167, 225 
Cauchy-tétel, 167 
Cayley, Arthur (angol, 1821–1895), 128, 130, 315, 431 
Cayley-gráf, 431 
Cayley-reprezentáció, 130 
Cayley-táblázat, 128 
centrális lánc, 180 
centralizál (csoportban), 146 
centralizátor (csoportban, elemé), 143 
centralizátor (részhalmazé), 147 
centrum (csoporté), 143 
centrum (gyűrűé), 227 
Chevalley, Claude (francia, 1909–1984), 183 
ciklikus csoport, 118 
ciklikus kód, 406 
ciklikus modulus, 304 
ciklus (permutáció), 113 
ciklus hossza, 113 
Conway, John Horton (angol, 1937–), 478 
csere (permutáció), 109 
csonkolt ikozaéder, 154 
csoport, 31 
csoport Lie-algebrája, 421 
csoport rendje, 109 
csoportalgebra, 331 
csoportelem rendje, 117 
csoporthatás, 127, 348 
csoporthomomorfizmus, 116 
Czédli Gábor (magyar), 393 

D 
De Morgan szabályok, 367, 470 
De Morgan, Augustus (angol, 1806–1871), 367, 470 
Dedekind tétele, 373 
Dedekind, Julius Wilhelm Richard (német, 1831–1916), 206, 368, 373, 377 
definiáló reláció (csoportban), 161 
definiáló reláció (hálóban), 374 
Dehn, Max (német, 1878–1952), 428, 432 
derivált, 81 
Desargues, Gérard (francia, 1591–1661), 393 
Descartes, René (francia, 1596–1650), 468 
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Descartes-szorzat, 122, 468 
determinánsok szorzástétele, 474 
determinánsosztó, 309 
diád, 326 
diédercsoport, 104 
dimenzió-egyenlőség (hálóban), 378 
dimenziófüggvény (hálóban), 377 
direkt hatvány (ált. algebráké), 348 
direkt hatvány (csoportoké), 150 
direkt összeadandó (modulusban), 299 
direkt összeg, 388 
direkt összeg (modulusoké), 298 
direkt szorzat (ált. algebráké), 348 
direkt szorzat (csoportoké), 149 
direkt szorzat (gyűrűké), 191 
direkt szorzat (modulusoké), 298 
Dirichlet tétele, 222 
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune (német, 1805–1859), 222 
diszjunkt ciklusok, 113 
diszjunkt halmazok, 467 
diszkrét direkt szorzat (modulusoké), 298 
diszkrét részcsoport, 416 
diszkrimináns, 87 
disztributív háló, 363 
disztributivitás (gyűrűben), 34 
disztributivitás (halmazműveleteké), 468 
disztributivitás (hálóban), 363 
disztributivitás (mod m műveleteké), 3 
dodekaéder, 154 
duális (r. r. halmazé), 337 
duális bázis, 461 
duális kategória, 388 
dualitás elve, 338 
durvább partíció, 340 
Dyck tétele, 161 
Dyck, Walther Franz Anton von (német, 1856–1934), 161 

E 
egészek mod m, 3 
egyesítés (hálóban), 338 
egyesítésirreducibilis elem (hálóban), 378 
egyparaméteres részcsoport, 419 
egyparaméteres részcsoport generátora, 419 
egység (oszthatóságra nézve), 58 
egységelem, 30 
egységelem (mod m műveletekre), 3 
egységelem (r. r. halmazban), 337 
egységelemes gyűrű, 34, 193 
egyszerű algebra, 347 
egyszerű csoport, 142 
egyszerű gyűrű, 198 
egyszerű modulus, 297 
egyszerű testbővítés, 237 
egyszerűsítési szabály, 35, 101 
együttható (egyhatározatlanú polinomé), 25 
Einstein, Albert (német, 1879–1955), 107, 211, 416, 439, 498 
Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max (német, 1823–1852), 76 
ekvivalenciareláció, 122, 468 
ekvivalens állítások, 471 
ekvivalens hatások (csoporté), 169 
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ekvivalens kategóriák, 391 
elégséges feltétel, 470 
elemi Abel-féle p-csoport, 181 
elemi osztó, 309 
elemi szimmetrikus polinom, 47, 51 
elemrend (csoportban), 117 
ellenőrző mátrix (kódé), 399 
ellenőrző polinom (kódé), 406 
ellentett, 31 
ellentett (mod m műveletekre), 3 
elnyelési tulajdonság, 339 
elrendezés, 223 
endomorfizmus (ált. algebrában), 345 
endomorfizmus (csoportban), 144 
energiamegmaradás törvénye, 436 
értékkészlet (függvényé), 468 
esemény, 438 
Eukleidész (ógörög, i.e. 325 – i.e. 265), 57 
Eukleidész (ógörög, i.e. 325–i.e. 265), 65, 105, 204, 274, 425, 429 
euklideszi gyűrű, 204 
euklideszi norma, 204 
euklideszi szerkesztés, 274 
Euler, Leonhard (svájci, 1707–1783), 20, 124, 277, 472 
Euler-függvény, 472 
exponenciális függvény, 417 
exponens (csoportban), 150 
exponens (modulusban), 304 
extenzív mennyiség, 437 

F 
faktoralgebra, 347 
faktorcsoport, 139 
faktorgyűrű, 74, 195 
faktoriális, 471 
faktormodulus, 297 
fedés (r. r. halmazban), 336 
Feit, Walter (osztrák, 1930–2004), 179 
Feit–Thompson-tétel, 179 
felbontási test, 246 
felbontási test (polinomhalmazé), 255 
felbonthatatlan elem (gyűrűben), 59 
félcsoport, 31 
feloldható csoport, 179 
felső centrális lánc, 181 
felső korlát, 337 
felszálló részhalmaz (r. r. halmazban), 364 
fénykúp, 439 
ferdetest, 34 
Fermat, Pierre de (francia, 1601–1665), 71, 75, 124, 277 
Fermat-prímek, 277 
Fermat-sejtés polinomokra, 75 
Fermat-tétel, kis, 71 
Ferrari, Lodovico (olasz, 1522–1565), 91 
Ferro, Scipione del (olasz, 1465–1526), 1 
filter (hálóban), 364 
finomabb partíció, 340 
Fischer, Bernd (német, 1936–), 478 
fixen hagy (transzformáció), 125 
fixpont, 103 
fixpont (transzformációé), 125 
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fixpontmentes transzformáció, 125 
főegyüttható, 26 
főfilter, 364 
főideál (gyűrűben), 191 
főideál (hálóban), 364 
főideálgyűrű, 204 
főideálgyűrű fölötti modulusok, 306 
fok (egyhatározatlanú polinomé), 26 
fok (testbővítés eleméé), 240 
fok (testbővítésé), 240 
fok (többhatározatlanú polinomé), 49 
főlánc (csoportban), 377 
fölcserélhető elemek, 32 
fölcserélhető kongruenciák, 349 
fölcserélhető mátrixok, 418 
formális derivált, 81 
főtag (egyhatározatlanú polinomé), 26 
főtag (többhatározatlanú polinomé), 50 
Fourier, Joseph (francia, 1768–1830), 409 
Fraenkel, Adolf Abraham Halevi (izraeli, 1891–1965), 469 
Frattini, Giovanni (olasz, 1852–1925), 168 
Frattini-elv, 168 
Freese, Ralph (amerikai), 376, 393, 393 
Freese–Herrmann-tétel, 376 
Fried Ervin (magyar, 1929–), 82 
Frobenius, Ferdinand Georg (német, 1849–1917), 175, 183, 220, 231 
Frobenius-csoport, 175 
Frobenius-endomorfizmus, 220 
Frobenius-tétel (algebrákról), 231 
Frobenius-tétel (csoportokról), 175 
Fuchs László (magyar, 1924–), 330 
független rendszer (modulusban), 299 
független részmodulusok, 332 
függetlenség (moduláris hálóban), 379 
függvény gráfja, 154, 353 
függvények pontonkénti összege, 40 
függvények pontonkénti szorzata, 40 
fundamentális csoport, 427 

G 
Galilei csoport, 439 
Galilei, Galileo (olasz, 1564–1642), 438 
Galilei-féle relativitási elv, 438 
Galois, Évariste (francia, 1811–1832), 100, 236, 260, 265, 381, 414 
Galois-csoport, 260 
Galois-elmélet, főtétel, 265 
Galois-kapcsolat, 381 
Gauss, Carl Friedrich (német, 1777–1855), 57, 72, 212, 277, 281, 414 
Gauss-ciklus, 281 
Gauss-egészek, 36, 57 
Gauss-elimináció, 212 
Gauss-lemma I, 72 
Gauss-lemma II, 73 
generált ciklikus részcsoport, 124 
generált ideál, 190 
generált normálosztó, 145 
generált részalgebra, 344 
generált részcsoport, 133 
generált részgyűrű, 188 
generált részmodulus, 296 
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generált résztest, 237 
generált varietás, 360 
generátorelem (csoportban), 118 
generátormátrix (kódé), 399 
generátorpolinom (kódé), 401 
generátorrendszer (csoportban), 133 
generátorrendszer (modulusban), 296 
Girard, Albert (francia, 1595–1632), 53 
Gödel, Kurt (osztrák, 1906–1978), 21, 335, 469 
Golay, Marcel (svájci, 1902–1989), 408 
Golay-kód, 408 
gömb mozgáscsoportja, 106, 148 
gömb szimmetriacsoportja, 106, 152 
gráf csúcsinak távolsága, 431 
Grätzer György (magyar, 1936–), 392 
Grätzer–Schmidt-tétel, 392 
Griess, Robert (amerikai, 1945–), 183, 478 
Gröbner-bázis, 212 
Gromov, Mihail (orosz, 1943–), 432 
Grothendieck, Alexander (német, 1928–), 385 
Gumm, Heinz-Peter (német), 393 
gyenge bázis (modulusban), 299 
gyenge függetlenség (modulusban), 299 
gyök (algebrában), 228 
gyök (egyhatározatlanú polinomé), 41 
gyök (többhatározatlanú polinomé), 207 
gyök multiplicitása, 46 
gyökkifejezés, 286 
gyökök és együtthatók összefüggései, 47 
gyöktényező, 41 
gyöktényezős alak, 45 
gyorsítás, 438 
gyűrű, 33 
gyűrű additív csoportja, 34 
gyűrű karakterisztikája, 83 
gyűrű multiplikatív csoportja, 34 
gyűrű, alaptételes, 60 
gyűrű, nullosztómentes, 35 
gyűrű, szokásos, 35 
gyűrűhomomorfizmus, 189 

H 
Haar Alfréd (magyar, 1885–1933), 425 
Haar-mérték, 425 
Hall, Marshall (amerikai, 1910–1990), 477 
Hall, Philip (angol, 1904–1982), 179, 472 
Hall-részcsoport, 179 
Hall-tétel, 179 
háló, 338 
Hamilton, William Rowan (ír, 1805–1865), 129, 315, 380 
Hamilton-féle csoport, 380 
Hamming, Richard Wesley (amerikai, 1915–1998), 397, 398, 400 
Hamming-kód, 400 
Hamming-korlát, 398 
Hamming-távolság, 397 
hányadostest, 74, 214 
Harada, Koichiro (japán, 1941–), 478 
harmadfokú egyenlet, 5, 90 
harmadfokú rezolvens, 92 
háromszög-egyenlőtlenség, 14, 397 
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határozatlan, 25 
hatás (csoport halmazon), 127, 348 
hatás konjugálással (csoporton), 143 
hatás magja, 168 
hatás mellékosztályokon, 169 
hatvány, 33 
hatvány rendje (csoportban), 117 
hatvány rendje (komplex számé), 20 
hatványösszeg, 53 
Hausdorff, Felix (német, 1868–1942), 420 
Held, Dieter (német, 1936–), 478 
helyvektor, 12 
Hermite, Charles (francia, 1822–1901), 276 
Herrmann, Christian (német), 376 
Higman, Donald G. (amerikai, 1928–2006), 478 
Higman, Graham (angol, 1917–), 433 
Hilbert bázistétele, 208 
Hilbert nullahelytétele, 208 
Hilbert, David (német, 1862–1943), 208, 208, 234 
hiperbolikus csoport, 432 
Hocquenghem, Alexis (francia, 1908–1990), 402 
Hölder, Otto (német, 1859–1937), 177 
homogén komponens (polinomé), 49 
homogén polinom, 49 
homomorfizmus, 116, 189, 297, 344 
homomorfizmus képe, 135, 189, 345 
homomorfizmus magja, 136, 190, 345 
homomorfizmusok összege, 317 
homomorfizmustétel (ált. algebrában), 347 
homomorfizmustétel (csoportban), 139 
homomorfizmustétel (gyűrűben), 195 
homomorfizmustétel (modulusban), 297 
homotóp utak, 427 
Horner, William (angol, 1786–1837), 41 
Horner-elrendezés, 41 
hossz (ciklusé), 113 
hossz (háló-intervallumé), 377 
hossz (kódé), 397 
hossz (láncé), 377 
hossz (normálláncé), 176 
hossz (pályáé), 126 
hű hatás (csoporté), 168 

I 
ideál (gyűrűben), 190 
ideál (hálóban), 364 
idempotens elem (gyűrűben), 328 
idempotens művelet, 339 
identikus leképezés, 468 
identitás, 468 
időtükrözés, 441 
ikerparadoxon, 439 
ikozaéder, 154 
ikozidodekaéder, 154 
imaginárius szám, 9 
implikáció, 470 
index (részcsoporté), 123 
indexelt algebra, 344 
indirekt bizonyítás, 2, 471 
induktív halmazrendszer, 469 
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inerciarendszer, 438, 439 
injektív függvény, 468 
inszeparábilis polinom, 249 
integritási tartomány, 35 
interpoláció, 43 
intervallum (hálóban), 376 
intervallumizomorfizmus-tétel, 376 
invariáns (izomorfizmusnál), 149 
invariáns partíció (csoporthatásra), 172 
invertálható elem, 31 
inverz, 4, 31 
inverz függvény, 468 
inverzió, 110 
involúció, 117 
irányítástartó transzformáció, 102 
irreducibilis elem (gyűrűben), 59 
irreducibilis modulus, 297 
izomorf csoportok, 116 
izomorf normálláncok, 177 
izomorfia-elv, 124 
izomorfizmus (ált. algebrák között), 345 
izomorfizmus (csoportok között), 116 
izomorfizmus (gyűrűk között), 189 
izomorfizmuskiterjesztés (testre), 253 
izomorfizmustétel, I. (általános), 347 
izomorfizmustétel, I. (csoportban), 141 
izomorfizmustétel, I. (gyűrűben), 197 
izomorfizmustétel, II. (általános), 347 
izomorfizmustétel, II. (csoportban), 141 
izomorfizmustétel, II. (gyűrűben), 197 
izomorfizmustételek (modulusban), 297 

J 
Jacobson sűrűségi tétele, 330 
Jacobson, Nathan (amerikai, 1910–1999), 328 
Jacobson-radikál, 328 
Janko, Zvonimir (horvát, 1932–), 477 
jó kitevő (csoportelemé), 117 
jó kitevő (komplex számé), 19 
jobb annullátor, 199 
jobb oldali mellékosztály, 122 
jobb oldali neutrális elem, 31 
jobb oldali nullosztó, 35 
jobbideál, 190 
jobbinverz, 31 
jóldefiniált művelet, 138 
Jónsson, Bjarni (izlandi, 1920–), 366, 393 
Jónsson-lemma, 366 
Jordan, Camille (francia, 1838–1922), 177, 314, 377, 414, 426 
Jordan-blokk, 314 
Jordan-féle normálalak, 314 
Jordan–Dedekind-tétel, 377 
Jordan–Hölder-tétel, 177 

K 
kanonikus alak (gyűrűelemé), 60 
kanonikus alak (polinomoké), 46 
karakterisztika, 83, 219 
karakterisztikus mátrix, 315 
karakterisztikus részcsoport, 145 
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kategória, 387 
Kearnes, Keith A. (amerikai), 393 
kép (ált. algebrahomomorfizmusé), 345 
kép (csoporthomomorfizmusé), 135 
kép (gyűrűhomomorfizmusé), 189 
kép (modulushomomorfizmusé), 297 
képzetes rész (komplex számé), 9 
kétoldali inverz, 31 
kiemelési tulajdonság (kko), 61 
kifejezés (formális), 356 
kifejezésfüggvény, 352 
kitüntetett közös osztó (gyűrűben), 61 
kitüntetett közös többszörös (gyűrűben), 61 
kivonás, 4 
kivonás (csoportban), 32 
Klein, Felix Christian (német, 1849–1925), 100, 128, 434 
Klein-csoport, 128 
klón, 352 
Knuth, Donald (amerikai, 1938–), 162, 497 
koatom (hálóban), 338 
kocka szimmetriacsoportja, 127, 154 
kockakettőzés, 276 
kód ellenőrző mátrixa, 399 
kód ellenőrző polinomja, 406 
kód generátormátrixa, 399 
kód generátorpolinomja, 401 
kód hossza, 397 
kód minimális távolsága, 397 
kód tervezett távolsága, 402 
kód, (n,k) paraméterű, 397 
kód, BCH, 402 
kód, ciklikus, 406 
kód, Golay, 408 
kód, lineáris, 399 
kód, polinom, 401 
kód, Reed–Solomon, 402 
kódszó, 397 
kódvektor súlya, 399 
kölcsönös kommutátor-részcsoport, 146 
kölcsönösen egyértelmű, 468 
kommutatív algebra, 207 
kommutatív csoport, 32 
kommutatív diagram, 218, 386 
kommutatív gyűrű, 34 
kommutatív művelet, 30 
kommutativitás (halmazműveleteké), 468 
kommutativitás (mod m műveleteké), 3 
kommutátor (csoportban), 146 
kommutátor-elmélet, 393 
kommutátor-részcsoport, 146 
kommutátorlánc, 180 
kompakt hálóelem, 392 
kompakt részcsoport, 416 
kompatibilis (reláció függvénnyel), 353 
kompatibilis osztályozás, 346 
kompatibilis reláció (ált. algebrán), 354 
komplementum (Frobenius-csoporté), 175 
komplementum (halmazé), 467 
komplementum (hálóelemé), 341 
komplementum (normálosztóé), 152 
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komplementumos háló, 341 
komplex egységgyök, 18 
komplex szám, 9 
komplex szám algebrai alakja, 14 
komplex szám argumentuma, 13 
komplex szám definíciója párokkal, 22 
komplex szám hossza, 13 
komplex szám n-edik gyöke, 17 
komplex szám szöge, 13 
komplex szám trigonometrikus alakja, 14 
komplexusinverz (csoportban), 122 
komplexusösszeg (gyűrűben), 191 
komplexusszorzat (csoportban), 122 
komplexusszorzat (gyűrűben), 191 
kompozíció (egyváltozós függvényeké), 30 
kompozíció (relációké), 349 
kompozíció (többvált. függvényeké), 351 
kompozíció, polinomoké, 39 
kompozíciófaktor, 176 
kompozíciólánc, 176 
kongruencia (ált. algebrában), 346 
kongruencia (csoporthatásé), 172 
kongruencia (gyűrűben), 195 
kongruencia megszorítása, 462 
kongruencia-részcsoport, 434 
kongruenciafölcserélhető varietás, 369 
kongruenciaháló, 347 
kongruenciaszelídítés, 392 
König Dénes (magyar, 1884–1944), 472 
König–Hall–Ore-tétel, 472 
konjugálás (csoportban), 103 
konjugálás (testbővítésben), 256 
konjugált (csoportelemé), 103 
konjugált elemek (csoportban), 143 
konjugált elemek (testbővítésben), 257 
konjugált részcsoportok, 146 
konjugált résztestek, 266 
konjugáltosztály, 143 
konstans polinom, 27 
konstans tag (polinomé), 25 
konstans út, 427 
kontrapozíció, 470 
kontravariáns funktor, 390 
konvex részhalmaz hálóban, 351 
kör szimmetriacsoportja, 103 
körnégyszögesítés, 276 
körosztási polinom, 93 
körosztási polinom test fölött, 222 
körosztási test, 280 
Korsunov, Alekszej D. (orosz), 368 
kovariáns funktor, 389 
közbülső test, 258 
Kronecker, Leopold (német, 1823–1891), 326 
Kronecker-szorzat, 326 
Krull tétele, 200 
Krull, Wolfgang (német, 1899–1971), 200 
kuboktaéder, 154 
különbség (halmazoké), 467 
külső automorfizmus-csoport, 184 
Kuros, Alekszandr Gennagyijevics (orosz, 1908–1971), 378, 414 
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Kuros–Ore-tétel, 378 
kvadratikus maradék, 474 
kvadratikus maradék kód, 408 
kvantor, 471 
kvaternió, 230 
kvaternió konjugáltja, 230 
kvaternió normája, 230 
kvaterniócsoport, 129 
kváziciklikus csoport, 319 

L 
Lagrange tétele, 123 
Lagrange, Joseph-Louis (francia, 1736–1813), 43, 123, 233, 287 
Lagrange-féle alappolinomok, 43 
Lagrange-interpoláció, 43 
Lagrange-rezolvens, 287, 289 
lánc, 223, 338, 469 
lánc hossza, 377 
láncszabály (deriváláskor), 81 
Lasker, Emanuel (német, 1868–1941), 211, 378, 414 
Lazard, Michael (francia), 434 
Leech, John (angol, 1926–1992), 478 
legbővebb elem (halmazrendszerben), 133 
legkisebb elem (r. r. halmazban), 337 
legkisebb felső korlát, 337 
legnagyobb alsó korlát, 337 
legnagyobb elem (r. r. halmazban), 337 
legszűkebb elem (halmazrendszerben), 133 
leképezések tenzorszorzata, 326 
Lem, Stanisław (lengyel, 1921–2006), 1, 100, 295, 411, 446, 467, 476, 496 
leszálló részhalmaz (r. r. halmazban), 364 
leszűkítés (függvényé), 140 
Levitzki, Jakob (izraeli, 1904–1956), 330 
lexikografikus rendezés (polinomokra), 49 
lezárt (Galois-kapcsolatban), 381 
Lie, Sophus (norvég, 1842–1899), 421 
Lie-algebra, 421 
Lie-csoport, 421 
Lie-zárójel, 420 
Lindemann, 276 
Lindemann, Carl Louis Ferdinand von (német, 1852–1939), 276 
lineáris kód, 399 
lineáris kombináció (modulusban), 296 
Liouville, Joseph (francia, 1809–1882), 245 
logaritmusfüggvény, 418 
lokalizált (gyűrű), 217 
Lorentz, Hendrik Antoon (holland, 1853–1928), 108, 441 
Lorentz-csoport, 108, 441 

M 
mag (ált. algebrahomomorfizmusé), 345 
mag (csoporthomomorfizmusé), 136 
mag (Frobenius-csoporté), 175 
mag (gyűrűhomomorfizmusé), 190 
mag (modulushomomorfizmusé), 297 
magasság (hálóelemé), 377 
magasságfüggvény (hálóban), 377 
Magnus, Wilhelm (német, 1907–1990), 433 
majdnem egyszerű csoport, 172, 184 
Malcev tétele, 369 



 Névmutató  

 510  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Malcev, Anatolij Ivanovics (orosz, 1909–1967), 369, 393, 432 
Malcev-kifejezés, 369 
Malcev-varietás, 369 
maradékos osztás, 63 
maradékos osztás (többváltozós), 213 
maradékosztálygyűrű, 195 
Margulis merevségi tétele, 434 
Margulis, Gregorij (orosz, 1946–), 434 
Mathieu, Émile Léonard (francia, 1835–1890), 171, 477 
Mathieu-csoport, 171 
mátrix normája, 418 
mátrixok tenzorszorzata, 326 
maximális elem (halmazrendszerben), 133 
maximális elem (r. r. halmazban), 337 
maximális ideál (gyűrűben), 200 
maximális kompakt részcsoport, 425 
maximális lánc (hálóban), 377 
maximális részcsoport, 164 
maximális tórusz, 426 
maximumfeltétel (balideálokra), 208 
maximumfeltétel (ideálokra), 201 
McKay, John (kanadai, 1939–), 478 
McKenzie, Ralph (amerikai, 1941–), 335, 392 
McLaughlin, Jack E. (amerikai, 1923–2001), 478 
mediáns, 365 
megmaradó mennyiség, 437 
megőrzi (függvény relációt), 353 
megszámlálható halmaz, 468 
megszorítás (függvényé), 140 
megszorítás (kongruenciáé), 462 
mellékosztály, 122 
Mennicke, Jens L. (német), 434 
mennyei szféra, 439 
metrika, 397 
metszet (halmazoké), 467 
metszet (hálóban), 338 
metszetirreducibilis elem (hálóban), 378 
metszetirreducibilis ideál, 209 
minimális elem (halmazrendszerben), 133 
minimális elem (r. r. halmazban), 337 
minimális modulus, 297 
minimális normálosztó, 176 
minimálpolinom (algebra eleméé), 229 
minimálpolinom (lin. transzformációé), 226 
minimálpolinom (testbővítés eleméé), 239 
minimumfeltétel (balideálokra), 330 
minimumfeltétel (ideálokra), 201 
Minkowski, Hermann (német, 1864–1909), 107, 439 
Minkowski-távolság, 107, 439 
Minkowski-téridő, 439 
Möbius, August Ferdinand (német, 1790–1868), 97, 273, 474 
Möbius-függvény, 474 
moduláris háló, 372 
moduláris szabály (részcsoportokra), 142 
modulo m műveletek, 3 
modulus, 295 
modulus exponense, 304 
modulushomomorfizmus, 297 
modulusok tenzorszorzata, 325 
Moivre képlete, 15 
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Moivre, Abraham de (francia, 1667–1754), 15 
monolit, 361 
monoton függvény, 345, 353 
morfizmus (kategóriában), 387 
mozgás, 102, 106 
multiplikatív csoport (gyűrűé), 34 
Murszkij, V. L. (orosz), 358 
művelet, 342 
művelettartás (mod m műveletekre), 3 
művelettartó leképezés, 36, 344 

N 
negyedfokú egyenlet, 91 
négyzetmentes szám, 96 
nem indexelt algebra, 344 
nem sztenderd analízis, 225 
Neumann János (magyar, 1903–1957), 431, 433 
neutrális elem, 30 
Newton, Isaac (angol, 1643–1727), 43, 53, 435 
Newton-interpoláció, 43 
Newton–Girard-formulák, 53 
Nielsen, Jakob (dán, 1890–1959), 158, 431 
Nielsen–Schreier-tétel, 158, 431 
nilpotens csoport, 180 
nilpotens elem, 208 
nilpotens ideál, 330 
Noether, Emmy (német, 1882–1935), 208, 211, 330, 378, 414, 437 
Noether-gyűrű, 208 
Noether–Lasker-tétel, 211 
normálalak (gyűrű fölötti mátrixé), 307 
normálalak (Jordan-féle), 314 
normális részcsoport, 137 
normális testbővítés, 248 
normalizátor (csoport részhalmazáé), 147 
normalizátor (részcsoporté), 147 
normalizátorfeltétel, 181 
normállánc, 176 
normállánc hossza, 176 
normálosztó, 137 
normált polinom, 26 
Norton, Simon Phillips (angol, 1952–), 478 
Novikov, Pjotr (orosz, 1901–1975), 162 
nulla rendű elem (modulusban), 300 
nullapolinom, 26 
nullelem (+ jelű műveletre), 30 
nullelem (félcsoportban), 351 
nullelem (mod m műveletekre), 3 
nullelem (r. r. halmazban), 337 
nullgyűrű, 34 
nullosztó, 35 
nullosztómentesség, 4, 10, 35 
nyom (mátrixé), 417 
Nyquist, Harry (svéd, 1889–1976), 409 

O 
O'Nan, Michael (amerikai, 1943–), 478 
objektum (kategóriában), 387 
oktaéder szimmetriacsoportja, 131 
Olsanszkij, Alexander Yu. (orosz, 1946–), 162, 432 
önadjungált mátrix, 422 
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oppozit kategória, 388 
Ore, Øystein (norvég, 1899–1968), 75, 378, 414, 472 
óriás-törpe elv, 363 
összefüggő csoport, 416 
összehasonlítható elemek (r. r. halmazban), 338 
osztály, 469 
osztályegyenlet (csoportban), 163 
osztás, 4 
osztható Abel-csoport, 319 
oszthatóság (gyűrűben), 57 
oszthatóság reflexivitása, 58 
oszthatóság tranzitivitása, 58 
osztó, 57 

P 
p-csoport, 163 
p-komponens (modulusban), 305 
Pálfy Péter Pál (magyar), 392, 393 
Pálfy–Pudlák-tétel, 392 
Pálfy–Szabó-tétel, 393 
pálya (csoporthatásé), 128 
pálya hossza, 126 
páratlan permutáció, 112 
parciális rendezés, 223 
páros gráf, 472 
páros permutáció, 112 
partíció, 122, 468 
partíció osztálya, 122 
partícióháló, 340 
Peano, Giuseppe (olasz, 1858–1932), 223 
perdület, 436 
perfekt kód, 398 
permutáció, 109 
permutáció előjele, 112 
permutációcsoport, 125, 127, 348 
permutációcsoport foka, 109 
permutációk előjelének szorzástétele, 112 
perspektív intervallumok (hálóban), 376 
Poincaré tétele, 125 
Poincaré, Jules Henri (francia, 1854–1912), 108, 125, 441 
Poincaré-csoport, 108, 441 
polinom (egyhatározatlanú), 25, 37 
polinom együtthatója, 25 
polinom főegyütthatója, 26 
polinom foka, 26 
polinom főtagja, 26 
polinom gyöke, 41 
polinom konstans tagja, 25 
polinom tagja, 25 
polinom „sorozatos” definíciója, 38 
polinomfüggvény, 40 
polinomfüggvény (ált. algebrán), 355 
polinomfüggvény (többváltozós), 51 
polinomkód, 401 
polinomok azonossági tétele, 43 
pont (permutációcsoportban), 125 
pont (Tn eleme), 207 
pont pályája, 126 
Pontrjagin, Lev Szemjonovics (orosz, 1908–1988), 391, 414 
Pontrjagin-dualitás, 391 
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Post, Emil (lengyel, 1897–1954), 354 
pozitív definit mátrix, 422 
pozitív elem (rendezett gyűrűben), 224 
pozitivitástartomány, 224 
prím (gyűrűelem), 62 
primér ideál, 210 
prímideál (gyűrűben), 210 
prímideál hálóban, 368 
primitív elem (csoportban), 118 
primitív elem (véges testben), 402 
primitív gyök (számelméletben), 119 
primitív n-edik egységgyök, 20 
primitív permutációcsoport, 173 
primitív polinom (test fölött), 271 
primitív polinom (ℤ [x]-ben), 72 
prímtest, 221 
prímtulajdonság (gyűrűelemé), 62 
produktum jelölés, 28 
projekció (direkt szorzatban), 151, 192, 348, 385 
projekció (mint művelet), 352 
projektív ált. lineáris csoport, 171, 182 
projektív speciális lineáris csoport, 182 
Pudlák, Pavel (cseh), 392 
Pudlák–Tůma-tétel, 392 
Püthagorasz (ógörög, kb. i.e. 582–i.e. 507), 14, 75, 275, 418 

Q 
Quackenbush, Robert W. (amerikai), 393 

R 
racionális gyökteszt, 70 
racionális törtfüggvény, 74, 218 
rács, Lie-csoportban, 430 
radikál (ideálé), 207 
radikál (Jacobson), 328 
Ramsey, Frank (angol, 1903–1930, 273 
Ramsey-típusú tételek, 273 
Ray-Chaudhuri, Dwijendra (indiai, 1933–), 402 
reciprok polinom, 78, 80 
reducibilis polinom, 59 
Reed, Irving S. (amerikai), 402 
Reed–Solomon-kód, 402 
reflexivitás (izomorfizmusé), 116 
reflexivitás (relációé), 122, 468 
reguláris permutációcsoport, 172 
reláció, 122, 349, 468 
relatív automorfizmus (testbővítésé), 256 
relatív prím (gyűrűben), 61 
rend (csoporté), 109 
rend (csoportelemé), 117 
rend (komplex számé), 18, 19 
rend (modulusban), 303 
rendezés kiterjesztése, 223 
rendezés megszorítása, 223 
rendezésfordító leképezés, 345 
rendezéstartó leképezés, 345, 353 
rendezett gyűrű, 224 
rendezett n-es, 468 
rendezett pár, 468 
reprezentációelmélet, 183 
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reprezentánsrendszer (részcsp. szerint), 124 
részalgebra, 343 
részalgebraháló, 343 
részben rendezés, 223 
részben rendezett gyűrű, 224 
részben rendezett halmaz, 223 
részcsoport, 32 
részcsoportok konjugáltosztályai, 147 
részgyűrű, 34 
részhalmaz, 467 
részmodulus, 296 
résztest, 34 
reziduálisan véges csoport, 433 
rezolvens, 92 
rézsút csonkolt dodekaéder, 154 
rézsút csonkolt kocka, 154 
rezultáns, 84 
Riemann, Bernhard (német, 1826–1866), 441 
Rudvalis, Arunas (amerikai, 1945–), 478 
Ruffini, Paolo (olasz, 1765–1822), 286 
Russel, Bertrand (angol, 1872–1970), 469 

S 
sajátidő, 439 
Schmidt Tamás (magyar, 1936–), 392 
Schönemann–Eisenstein, fordított, 78 
Schönemann–Eisenstein-kritérium, 76 
Schreier, Otto (osztrák, 1901–1929), 158, 184, 431 
Schreier-sejtés, 184 
Schur, Issai (német, 1875–1941), 180 
Schur–Zassenhaus-tétel, 180 
Serre, Jean-Pierre (1926–), 434 
Shannon, Claude Elwood (amerikai, 1916-2001), 409 
Shelah, Saharon (izraeli, 1945–), 368 
Sierpinski tétele, 358 
Sierpinski, Waclav (lengyel, 1882–1969), 358 
Sims, Charles (amerikai), 478 
Singleton-korlát, 398 
skaláris szorzat, 425 
Smith, Jonathan D. H. (angol), 393 
Solomon, Gustave (amerikai, 1930–1996), 402 
speciális lineáris csoport, 105 
sporadikus egyszerű csoport, 183 
stabilizátor (csoporthatásnál), 128 
stabilizátor (permutációcsoportban), 125 
Steinitz-féle izomorfia-elv, 124 
Stone tétele, 364, 367 
Stone, Marshall Harvey (amerikai, 1903–1989), 364, 367 
sűrű mátrixgyűrű, 329 
sűrű részgyűrű, 329 
Suzuki, Michio (japán, 1926-1998), 183, 478 
Sylow tételei, 166 
Sylow, Ludwig (norvég, 1832–1918), 166 
Sylow-részcsoport, 166 
szabad ált. algebra, 356 
szabad Boole-algebra, 368 
szabad csoport, 156 
szabad disztributív háló, 364, 368 
szabad generátorok (ált. algebrában), 356 
szabad generátorok (csoportban), 156 
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szabad generátorok (modulusban), 302 
szabad kommutatív gyűrű, 358 
szabad moduláris háló, 375 
szabad modulus, 302 
szabad nilpotens csoport, 433 
szabad szorzat, 388 
szabályos sokszög szerkeszthetősége, 277 
Szabó Csaba (magyar), 393 
szám, 20 
számosság, 468 
Szele Tibor (magyar, 1918–1955), 330 
szemidirekt szorzat, 153 
Szendrei Ágnes (magyar), 393 
szeparábilis polinom, 249 
szeparábilis testbővítés, 249 
szerkeszthető szám, 276 
szigorú tranzitivitás, 170 
szimmetria (izomorfizmusé), 116 
szimmetria (relációé), 122, 468 
szimmetrikus csoport, 101 
szimmetrikus differencia, 368, 467 
szimmetrikus mátrix, 422 
szimmetrikus polinom, 51 
szimmetrikus polinomok alaptétele, 52 
szindróma (vektoré, dekódolásnál), 401 
szisztematikus kódolás, 399 
szögharmadolás, 276 
szokásos bázis, 301 
szokásos gyűrű, 35 
szóprobléma (csoportban), 162 
szóprobléma (hálóban), 376 
szorzástétel (determinánsoké), 474 
szorzástétel (permutációké), 112 
szorzástétel (testbővítések fokáé), 242 
szorzat inverze, 31 
szubdirekt felbontás, triviális, 361 
szubdirekt irreducibilis, 361 
szubdirekt részalgebra, 360 
szubdirekt szorzat, 330, 360 
szükséges feltétel, 470 
szumma jelölés, 28 
szürjektív függvény, 468 
szűrő, 364 

T 
t-hibajavító kód, 397 
t-hibajelző kód, 397 
tag (egyhatározatlanú polinomé), 25 
tag (többhatározatlanú polinomé), 48 
talp (modulusé), 305 
Tarski, Alfred (lengyel, 1902–1983), 432 
Tarski-monstrum, 162 
Tartaglia, Niccolò (olasz, 1499–1557), 1 
tartja (függvény relációt), 353 
távolságtartó transzformáció, 102 
teljes háló, 339 
teljes inverz kép, 140 
teljesen metszetirreducibilis elem, 378 
teljesen reducibilis modulus, 332 
tenzorszorzat, 325 
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téridő, 438 
természetes homomorfizmus, 139, 194, 297, 347 
természetes homomorfizmus (kategóriaelméletben), 391 
ternáris Golay-kód, 408 
ternáris művelet, 342 
tértükrözés, 441 
területi sebesség, 436 
tervezett távolság (kódé), 402 
test, 34 
testbővítés, 34, 237 
Thomas, Llewellyn (angol, 1903–1992), 442 
Thompson, John Griggs (amerikai, 1932–), 179, 183, 478 
tiltott részháló, 373, 376 
típus (ált. algebráé), 344 
tisztán képzetes szám, 9 
Tits, Jacques (francia, 1930–), 431 
többhatározatlanú polinom, 48 
többségi kifejezés, 365 
többszörös (egész számszoros), 33 
többszörös (gyűrűben), 57 
többszörös gyök, 46 
többszörös tranzitivitás, 170 
többváltozós polinomfüggvény, 51 
tökéletes test, 249 
törtlineáris leképezés, 171 
tórusz (csoport), 425 
torzió-részmodulus, 304 
torziócsoport, 118 
torziómentes csoport, 118 
torziómentes modulus, 304 
torziómodulus, 304 
transzcendens elem, 228, 238 
transzcendens szám, 238 
transzformáció, 101 
transzformációcsoport, 125 
transzpozíció, 109 
tranzitív hatás, 128 
tranzitív transzformációcsoport, 126 
tranzitivitás (izomorfizmusé), 116 
tranzitivitás (relációé), 122, 468 
trichotómia (relációé), 223 
trigonometrikus alak, 14 
triviális felbontás (gyűrűben), 59 
triviális ideál (gyűrűben), 190 
triviális kongruencia (ált. algebráé), 346 
triviális kongruencia (csoporthatásé), 172 
triviális normálosztó, 139 
triviális partíció, 172, 340 
triviális részcsoport, 101 
triviális részhalmaz, 467 
triviális részmodulus, 296 
triviális szubdirekt felbontás, 361 
Tůma, Jiří (cseh), 392 
Turing, Alan (angol, 1912–1954), 162 

U 
ultrafilter, 368 
unáris művelet, 342 
unió (halmazoké), 467 
unitér mátrix, 422 
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unitér modulus, 295 
üres feltétel, 63, 95 
üres halmaz, 467 
üres összeg, 37 
üres szorzat, 37 

V 
Valeriote, Matthew Anthony (kanadai), 393 
valódi ideál, 190 
valódi normálosztó, 139 
valódi részcsoport, 101 
valódi részhalmaz, 467 
valódi részmodulus, 296 
valós kvaternió, 230 
valós rész (komplex számé), 9 
valósan zárt test, 233 
Vandermonde, Alexandre-Théophile (francia, 1735–1796), 475 
Vandermonde-determináns, 475 
varietás, 359 
véges Abel-csoportok alaptétele, 152 
véges magasságú háló, 377 
véges testbővítés, 240 
végesen generált csoport, 427 
végesen prezentált csoport, 427 
végtelen leszállás, 64 
vektor, 12 
vektor hossza, 418 
Venn, John (angol, 1834–1923), 463 
Viéte, Francois (francia, 1540–1603), 47 
világvonal, 438 
visszahelyettesítési eljárás, 65 

W 
Wedderburn tétele, 271 
Wedderburn, Joseph Henry Maclagan (skót, 1882–1948), 271, 330 
Wedderburn–Artin-tétel, 330 
Wigner Jenő (magyar, 1902–1995), 433 
Wiles, Andrew (angol, 1953–), 75 
Wille, Rudolf (német, 1937–), 380 

Z 
Zádori László (magyar), 393 
zárt halmaz (Galois-kapcsolatban), 381 
zárt részcsoport, 416 
Zassenhaus, Hans Julius (német, 1912–1991), 180 
Zelmanov, Jefim (orosz, 1955–), 434 
Zermelo, Ernst (német, 1871–1953), 469 
Zermelo–Fraenkel, 223, 469 
zérógyűrű, 199 
Zorn, Max August (német, 1906–1993), 202, 252, 362, 458, 461, 469 
Zorn-lemma, 469 
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H. függelék - Jelölések 

 

ℤ , ℚ, ℝ, ℂ  egész, racionális, valós, komplex számok 

ℤ m, +m, *m egészek mod m, összeadás és szorzás mod m 

R+, R× az R gyűrű additív és multiplikatív csoportja 

ℤ n
+ n-edrendű ciklikus csoport 

ℤ p
∞ kváziciklikus csoport 

 a q elemű test 

 a Gauss-egészek gyűrűje 

 példa nem euklideszi főideálgyűrűre 

 az algebrai számok teste 

 a kvaterniók ferdeteste 

Q a nyolcelemű kvaterniócsoport 

⊆, ∪ , ∩ részhalmaz, unió, metszet 

A× B,  halmazok Descartes-szorzata 

|A| az A halmaz elemszáma (számossága) 

idX identitás X-en 

idA identitás (morfizmus kategóriában) 

I identitás vektortéren 

f∘  g, f-1 függvények kompozíciója és inverze 

f∘  (g1,..., gn) n-változós kompozíció 

πi
n projekció 

θ∘  ρ relációk kompozíciója 

A⇒ B A-ból következik B 

A⇔ B A akkor és csak akkor, ha B 

n! n faktoriális 

 
az „n alatt a k” binomiális együttható 

 szumma jelölés (összeg) 

 produktum jelölés (szorzat) 

r∣ s r osztója s-nek 

r∼ s r és s asszociáltak 

a≡ b (n) a kongruens b-vel modulo n 

(r,s) kitüntetett közös osztó 

[r,s] kitüntetett közös többszörös 

θ(n) Euler-függvény 

μ(n) Möbius-függvény 

O(f) nagy ordó jelölés 

Re(z), Im(z) a z komplex szám valós és képzetes része 

, |z| a z komplex szám konjugáltja és abszolút értéke 

, N(z) a z kvaternió konjugáltja és normája 

arg z a z komplex szám szöge 

R[x] x határozatlanú, R fölötti polinomgyűrű 

gr(f) az f polinom foka 



 Jelölések  

 519  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

R[x1,...,xn] többhatározatlanú polinomgyűrű 

R(x1,...,xn) racionális törtfüggvények 

P≺ Q P lexikografikusan kisebb Q-nál 

ζk(x1,...,xn) elemi szimmetrikus polinom 

f' az f polinom deriváltja 

R(f,g) az f és g polinomok rezultánsa 

Φn(x) körosztási polinom 

E, Em egységmátrix 

Tk× n a T fölötti k-szor n-es mátrixok 

det(M) az M négyzetes mátrix determinánsa 

tr M az M négyzetes mátrix nyoma 

M* mátrix adjungáltja (transzponált konjugált) 

dim(V) a V vektortér dimenziója 

⟨ v,w⟩  vektorok skaláris szorzata 

∥ v∥  vektor normája (hossza) 

∥ A∥  mátrix normája 

exp(A) exponenciális leképezés mátrixra 

log(A) mátrix logaritmusa 

[A,B] Lie-zárójel mátrixokra: AB-BA 

gl(n,T) a Tn× n-beli mátrixok Lie-algebrája 

Dn diédercsoport 

Sn szimmetrikus csoport 

An alternáló csoport 

GL(n,T) általános lineáris csoport 

GL(n,q) általános lineáris csoport 

SL(n, T) speciális lineáris csoport 

AGL(n,T) affin csoport 

E(2), E(3) síkbeli, illetve térbeli egybevágóságok 

O(2), SO(2) a kör szimmetria- és mozgáscsoportja 

O(3), SO(3) a gömb szimmetria- és mozgáscsoportja 

O(n) ortogonális csoport 

SO(n) speciális ortogonális csoport 

U(n) unitér csoport 

SU(n) speciális unitér csoport 

T(n,T) a háromszögmátrixok csoportja 

UT(n,T) unitrianguláris mátrixok 

PGL(n,T) projektív általános lineáris csoport 

PGL(2,T) mint törtlineáris leképezések 

PSL(n,T), Ln(T) projektív speciális lineáris csoport 

B(n,k) Burnside-csoport 

M11, M12, M22, M23, M24 az öt Mathieu-csoport 

|G| a G csoport rendje (elemszáma) 

o(z) az ε komplex szám rendje 

om(k) a k egész szám rendje mod m 
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o(g) a g csoportelem rendje 

O(m), o(m) az m moduluselem rendje 

XY, X-1 komplexusszorzat és -inverz csoportban 

A+B, AB komplexusösszeg és -szorzat gyűrűben 

H≤ G H részcsoport G-ben 

|G:H| a H részcsoport indexe G-ben 

K≤ L testbővítés 

|L:K| testbővítés foka 

⟨ X⟩  az X által generált részcsoport 

⟨ X⟩  az X által generált részgyűrű 

K(α,β) K fölött generált résztest 

⟨ X⟩  az X által generált részmodulus 

⟨ X⟩  az X által generált részalgebra 

Sub(A) az A részalgebrahálója 

G≅ H a G csoport izomorf H-val 

A≅ B az A struktúra izomorf B-vel 

Im(θ) a θ homomorfizmus képe 

Ker(θ) a θ magja (normálosztó) 

Ker(θ) a θ magja (kongruencia) 

θ-1(L) teljes inverz kép 

N⊲ G N normálosztó G-ben 

I⊲ R I ideál R-ben 

(X) generált ideál kommutatív gyűrűben 

G/N faktorcsoport 

R/I faktorgyűrű 

M/N faktormodulus 

A/θ faktoralgebra 

b/θ a b kongruenciaosztálya 

Con(A) az A kongruenciahálója 

G× H csoportok direkt szorzata 

Gn, GI csoport direkt hatványa 

N⋊ψ H az N és H szemidirekt szorzata 

R× S gyűrűk direkt szorzata 

A× B algebrák direkt szorzata 

⊕,  direkt összeg modulusban 

F(X) az X által generált szabad csoport 

⟨  f | fn=1 ⟩  definiáló reláció 

Fη(X) az X által generált η típusú szabad algebra 

tA(a1,a2,...) formális kifejezés kiértékelése 

Clo(A) az A kifejezésfüggvényei 

Pol(A) az A polinomfüggvényei 

, ,  homomorf képek, részalgebrák, direkt szorzatok 

 a  által generált varietás 

sg(f) az f permutáció előjele 
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(i,j) transzpozíció (i és j cseréje) 

(12345) ciklus (permutáció) 

g*x csoporthatás, az x pont képe g-nél 

G(x) az x pont pályája G-nél 

Gx az x pont stabilizátora G-nél 

CG(x) x centralizátora G-ben 

Z(G) a G csoport centruma 

NG(H) H normalizátora G-ben 

Aut(G) automorfizmuscsoport 

Inn(G) belső automorfizmuscsoport 

[g,h] a g és h elemek kommutátora 

G' a G kommutátor-részcsoportja 

[N,K] kölcsönös kommutátor-részcsoport 

ℓ(X), r(X) bal és jobb oldali annullátor gyűrűben 

ann(X) az X részhalmaz annullátora modulusban 

 ideál radikálja 

J(R) gyűrű Jacobson-radikálja 

T[G] csoportalgebra 

mb a b algebraelem minimálpolinomja 

grK(α) az α foka a K test fölött 

G(L/K) a K≤ L testbővítés Galois-csoportja 

R M bal oldali R-modulus 

R J az R gyűrű balideálja, mint R-modulus 

M(A,V) modulus lineáris transzformációból 

M[r], rM modulus r-talpa és r-szerese 

HomR(M,N) homomorfizmusok csoportja 

Hom(θ,ψ) a Hom funktor a leképezéseken 

Hom(A,B) morfizmusok halmaza kategóriában 

M ⊗ N az M és N modulusok tenzorszorzata 

θ ⊗ ψ leképezések tenzorszorzata 

M ⊗ N mátrixok tenzorszorzata 

Cn az n elemű lánc, mint háló 

M3, N5, D1, D2 konkrét hálók 

h∧  k, h∨  k metszet és egyesítés hálóban 

x' az x komplementuma 

x≺ y fedés hálóban 

0L, 1L háló legkisebb és legnagyobb eleme 

0U, 1U az U legkisebb és legnagyobb partíciója 

(b], [b) főideál, főfilter 

[a,b] intervallum hálóban 

δ(a,b) intervallum hossza 

d(b) a b hálóelem magassága (dimenziója) 

d(u,v), d(C) Hamming-távolság kódban 
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Tárgymutató 

A 
ábécé (kódhoz), 396 
Abel, Niels Henrik (norvég, 1802–1829), 32, 100, 286 
Abel-csoport, 32 
abszolút érték (komplex számé), 10 
additív csoport (gyűrűé), 34 
Adjan, Szergej (orosz, 1931–), 162 
adjungált funktorok, 391 
adjungált mátrix, 422 
affin csoport, 105 
affin tér, 438 
alaptest (szerkesztésé), 274 
alaptételes gyűrű, 60 
algebra (általános), 342 
algebra (test fölötti), 227 
algebra alaptétele, 46 
algebra, indexelt, 344 
algebra, nem indexelt, 344 
algebrai alak (komplex számé), 14 
algebrai bővítés (testé), 238 
algebrai egész, 204, 208 
algebrai elem, 228, 238 
algebrai geometria, 207 
algebrai halmaz, 207 
algebrai háló, 392 
algebrai lezárt (testé), 254 
algebrai szám, 238 
algebrai számok teste, 244 
algebrailag zárt test, 45 
állapottér, 435 
alsó centrális lánc, 180 
alsó korlát, 337 
általános helyzetű halmazok, 368 
általános lineáris csoport, 105 
általánosított sajátvektor, 312 
alternáló csoport, 112 
amenábilis csoport, 431 
annullátor (gyűrűben), 199 
annullátor (modulus részhalmazáé), 303 
antiönadjungált mátrix, 422 
antiszimmetria (relációé), 223 
antiszimmetrikus mátrix, 422 
argumentum (komplex számé), 13 
aritás (műveleté), 342 
Arkhimédész (ógörög, i.e. 287–i.e. 212), ix 
Artin, Emil (osztrák, 1898–1962), 330 
Artin-gyűrű, 330 
asszociált (gyűrűelemé), 58 
asszociáltság reflexivitása, 58 
asszociáltság szimmetriája, 58 
asszociáltság tranzitivitása, 58 
asszociatív művelet, 30 
asszociativitás (halmazműveleteké), 467 
asszociativitás (mod m műveleteké), 3 
atom (hálóban), 338 
atommentes Boole-algebra, 368 

automorfizmus (ált. algebrában), 345 
automorfizmus (csoportban), 144 
automorfizmus-csoport (csoporté), 144 
azonosság (ált. algebrában), 358 

B 
Baker, Henry (angol, 1866–1956), 420 
bal annullátor, 199 
bal oldali mellékosztály, 122 
bal oldali neutrális elem, 31 
bal oldali nullosztó, 35 
balideál, 190 
balinverz, 31 
Banach, Stefan (lengyel, 1892–1945), 432 
Bass, Hymen (amerikai, 1933–), 434 
bázis (ideálé), 209 
bázis (modulusban), 299 
BCH-kód, 402 
beágyazás, 136, 468 
beágyazás egységelemes gyűrűbe, 193 
behelyettesítés (egyváltozós polinomba), 39 
behelyettesítés (mint homomorfizmus), 40, 45, 45, 51, 

136, 195, 228, 250, 356 
belső automorfizmus, 144 
bifunktor, 390 
bihomomorfizmus, 322 
bijekció, 468 
bijektív függvény, 101, 468 
bináris Golay-kód, 408 
bináris művelet, 342 
binomiális együttható, 471 
binomiális tétel, 37 
Birkhoff (disztributív hálók), 376 
Birkhoff (szabad algebrák), 357 
Birkhoff (szubdirekt felbontás), 362 
Birkhoff (varietások), 359 
Birkhoff, Garrett (amerikai, 1911–1996), 357, 359, 

362, 376 
bolhás feladat, 20 
Bolyai János (magyar, 1802–1860), 429, 432, 434, 

441 
Bolzano tétele, 472 
Bolzano, Bernard (cseh, 1781–1848), 8 
Boole-algebra, 367 
Boole-algebra, atommentes, 368 
Boole-gyűrű, 368 
Boole-háló, 367 
Boole-tér, 391 
Borel részcsoport, 426 
Borel, Armand (svájci, 1923–2003), 426 
Bose, Raj Chandra (indiai, 1901–1987), 402 
bővítés, 180 
bővítés (testé), 237 
Buchberger algoritmusa, 213 
Buchberger, Bruno (osztrák, 1942–), 213 
Buchberger-kritérium, 214 
Burnside kétprímes tétele, 179 
Burnside, William (angol, 1852–1927), 131, 161, 179, 

183, 434 
Burnside-csoport, 161 
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Burnside-lemma, 131 

C 
Campbell, John (angol, 1862–1924), 420 
Cantor, Georg Ferdinand Ludwig Philipp (német, 

1845–1918), 245, 468 
Cardano, Gerolamo (olasz, 1501–1576), 6 
Cardano-képlet, 6, 89 
Cartan, Élie (francia, 1869–1951), 423 
casus irreducibilis, 91 
casus irreducibilis tétele, 289 
Cauchy, Augustin Louis (francia, 1789–1857), 15, 

167, 225 
Cauchy-tétel, 167 
Cayley, Arthur (angol, 1821–1895), 128, 130, 315, 

431 
Cayley-gráf, 431 
Cayley-reprezentáció, 130 
Cayley-táblázat, 128 
centrális lánc, 180 
centralizál (csoportban), 146 
centralizátor (csoportban, elemé), 143 
centralizátor (részhalmazé), 147 
centrum (csoporté), 143 
centrum (gyűrűé), 227 
Chevalley, Claude (francia, 1909–1984), 183 
ciklikus csoport, 118 
ciklikus kód, 406 
ciklikus modulus, 304 
ciklus (permutáció), 113 
ciklus hossza, 113 
Conway, John Horton (angol, 1937–), 478 
csere (permutáció), 109 
csonkolt ikozaéder, 154 
csoport, 31 
csoport Lie-algebrája, 421 
csoport rendje, 109 
csoportalgebra, 331 
csoportelem rendje, 117 
csoporthatás, 127, 348 
csoporthomomorfizmus, 116 
Czédli Gábor (magyar), 393 

D 
De Morgan szabályok, 367, 470 
De Morgan, Augustus (angol, 1806–1871), 367, 470 
Dedekind tétele, 373 
Dedekind, Julius Wilhelm Richard (német, 1831–

1916), 206, 368, 373, 377 
definiáló reláció (csoportban), 161 
definiáló reláció (hálóban), 374 
Dehn, Max (német, 1878–1952), 428, 432 
derivált, 81 
Desargues, Gérard (francia, 1591–1661), 393 
Descartes, René (francia, 1596–1650), 468 
Descartes-szorzat, 122, 468 
determinánsok szorzástétele, 474 
determinánsosztó, 309 
diád, 326 
diédercsoport, 104 

dimenzió-egyenlőség (hálóban), 378 
dimenziófüggvény (hálóban), 377 
direkt hatvány (ált. algebráké), 348 
direkt hatvány (csoportoké), 150 
direkt összeadandó (modulusban), 299 
direkt összeg, 388 
direkt összeg (modulusoké), 298 
direkt szorzat (ált. algebráké), 348 
direkt szorzat (csoportoké), 149 
direkt szorzat (gyűrűké), 191 
direkt szorzat (modulusoké), 298 
Dirichlet tétele, 222 
Dirichlet, Johann Peter Gustav Lejeune (német, 1805–

1859), 222 
diszjunkt ciklusok, 113 
diszjunkt halmazok, 467 
diszkrét direkt szorzat (modulusoké), 298 
diszkrét részcsoport, 416 
diszkrimináns, 87 
disztributív háló, 363 
disztributivitás (gyűrűben), 34 
disztributivitás (halmazműveleteké), 468 
disztributivitás (hálóban), 363 
disztributivitás (mod m műveleteké), 3 
dodekaéder, 154 
duális (r. r. halmazé), 337 
duális bázis, 461 
duális kategória, 388 
dualitás elve, 338 
durvább partíció, 340 
Dyck tétele, 161 
Dyck, Walther Franz Anton von (német, 1856–1934), 

161 

E 
egészek mod m, 3 
egyesítés (hálóban), 338 
egyesítésirreducibilis elem (hálóban), 378 
egyparaméteres részcsoport, 419 
egyparaméteres részcsoport generátora, 419 
egység (oszthatóságra nézve), 58 
egységelem, 30 
egységelem (mod m műveletekre), 3 
egységelem (r. r. halmazban), 337 
egységelemes gyűrű, 34, 193 
egyszerű algebra, 347 
egyszerű csoport, 142 
egyszerű gyűrű, 198 
egyszerű modulus, 297 
egyszerű testbővítés, 237 
egyszerűsítési szabály, 35, 101 
együttható (egyhatározatlanú polinomé), 25 
Einstein, Albert (német, 1879–1955), 107, 211, 416, 

439, 498 
Eisenstein, Ferdinand Gotthold Max (német, 1823–

1852), 76 
ekvivalenciareláció, 122, 468 
ekvivalens állítások, 471 
ekvivalens hatások (csoporté), 169 
ekvivalens kategóriák, 391 
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elégséges feltétel, 470 
elemi Abel-féle p-csoport, 181 
elemi osztó, 309 
elemi szimmetrikus polinom, 47, 51 
elemrend (csoportban), 117 
ellenőrző mátrix (kódé), 399 
ellenőrző polinom (kódé), 406 
ellentett, 31 
ellentett (mod m műveletekre), 3 
elnyelési tulajdonság, 339 
elrendezés, 223 
endomorfizmus (ált. algebrában), 345 
endomorfizmus (csoportban), 144 
energiamegmaradás törvénye, 436 
értékkészlet (függvényé), 468 
esemény, 438 
Eukleidész (ógörög, i.e. 325 – i.e. 265), 57 
Eukleidész (ógörög, i.e. 325–i.e. 265), 65, 105, 204, 

274, 425, 429 
euklideszi gyűrű, 204 
euklideszi norma, 204 
euklideszi szerkesztés, 274 
Euler, Leonhard (svájci, 1707–1783), 20, 124, 277, 

472 
Euler-függvény, 472 
exponenciális függvény, 417 
exponens (csoportban), 150 
exponens (modulusban), 304 
extenzív mennyiség, 437 

F 
faktoralgebra, 347 
faktorcsoport, 139 
faktorgyűrű, 74, 195 
faktoriális, 471 
faktormodulus, 297 
fedés (r. r. halmazban), 336 
Feit, Walter (osztrák, 1930–2004), 179 
Feit–Thompson-tétel, 179 
felbontási test, 246 
felbontási test (polinomhalmazé), 255 
felbonthatatlan elem (gyűrűben), 59 
félcsoport, 31 
feloldható csoport, 179 
felső centrális lánc, 181 
felső korlát, 337 
felszálló részhalmaz (r. r. halmazban), 364 
fénykúp, 439 
ferdetest, 34 
Fermat, Pierre de (francia, 1601–1665), 71, 75, 124, 

277 
Fermat-prímek, 277 
Fermat-sejtés polinomokra, 75 
Fermat-tétel, kis, 71 
Ferrari, Lodovico (olasz, 1522–1565), 91 
Ferro, Scipione del (olasz, 1465–1526), 1 
filter (hálóban), 364 
finomabb partíció, 340 
Fischer, Bernd (német, 1936–), 478 
fixen hagy (transzformáció), 125 

fixpont, 103 
fixpont (transzformációé), 125 
fixpontmentes transzformáció, 125 
főegyüttható, 26 
főfilter, 364 
főideál (gyűrűben), 191 
főideál (hálóban), 364 
főideálgyűrű, 204 
főideálgyűrű fölötti modulusok, 306 
fok (egyhatározatlanú polinomé), 26 
fok (testbővítés eleméé), 240 
fok (testbővítésé), 240 
fok (többhatározatlanú polinomé), 49 
főlánc (csoportban), 377 
fölcserélhető elemek, 32 
fölcserélhető kongruenciák, 349 
fölcserélhető mátrixok, 418 
formális derivált, 81 
főtag (egyhatározatlanú polinomé), 26 
főtag (többhatározatlanú polinomé), 50 
Fourier, Joseph (francia, 1768–1830), 409 
Fraenkel, Adolf Abraham Halevi (izraeli, 1891–1965), 

469 
Frattini, Giovanni (olasz, 1852–1925), 168 
Frattini-elv, 168 
Freese, Ralph (amerikai), 376, 393, 393 
Freese–Herrmann-tétel, 376 
Fried Ervin (magyar, 1929–), 82 
Frobenius, Ferdinand Georg (német, 1849–1917), 175, 

183, 220, 231 
Frobenius-csoport, 175 
Frobenius-endomorfizmus, 220 
Frobenius-tétel (algebrákról), 231 
Frobenius-tétel (csoportokról), 175 
Fuchs László (magyar, 1924–), 330 
független rendszer (modulusban), 299 
független részmodulusok, 332 
függetlenség (moduláris hálóban), 379 
függvény gráfja, 154, 353 
függvények pontonkénti összege, 40 
függvények pontonkénti szorzata, 40 
fundamentális csoport, 427 

G 
Galilei csoport, 439 
Galilei, Galileo (olasz, 1564–1642), 438 
Galilei-féle relativitási elv, 438 
Galois, Évariste (francia, 1811–1832), 100, 236, 260, 

265, 381, 414 
Galois-csoport, 260 
Galois-elmélet, főtétel, 265 
Galois-kapcsolat, 381 
Gauss, Carl Friedrich (német, 1777–1855), 57, 72, 

212, 277, 281, 414 
Gauss-ciklus, 281 
Gauss-egészek, 36, 57 
Gauss-elimináció, 212 
Gauss-lemma I, 72 
Gauss-lemma II, 73 
generált ciklikus részcsoport, 124 
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generált ideál, 190 
generált normálosztó, 145 
generált részalgebra, 344 
generált részcsoport, 133 
generált részgyűrű, 188 
generált részmodulus, 296 
generált résztest, 237 
generált varietás, 360 
generátorelem (csoportban), 118 
generátormátrix (kódé), 399 
generátorpolinom (kódé), 401 
generátorrendszer (csoportban), 133 
generátorrendszer (modulusban), 296 
Girard, Albert (francia, 1595–1632), 53 
Gödel, Kurt (osztrák, 1906–1978), 21, 335, 469 
Golay, Marcel (svájci, 1902–1989), 408 
Golay-kód, 408 
gömb mozgáscsoportja, 106, 148 
gömb szimmetriacsoportja, 106, 152 
gráf csúcsinak távolsága, 431 
Grätzer György (magyar, 1936–), 392 
Grätzer–Schmidt-tétel, 392 
Griess, Robert (amerikai, 1945–), 183, 478 
Gröbner-bázis, 212 
Gromov, Mihail (orosz, 1943–), 432 
Grothendieck, Alexander (német, 1928–), 385 
Gumm, Heinz-Peter (német), 393 
gyenge bázis (modulusban), 299 
gyenge függetlenség (modulusban), 299 
gyök (algebrában), 228 
gyök (egyhatározatlanú polinomé), 41 
gyök (többhatározatlanú polinomé), 207 
gyök multiplicitása, 46 
gyökkifejezés, 286 
gyökök és együtthatók összefüggései, 47 
gyöktényező, 41 
gyöktényezős alak, 45 
gyorsítás, 438 
gyűrű, 33 
gyűrű additív csoportja, 34 
gyűrű karakterisztikája, 83 
gyűrű multiplikatív csoportja, 34 
gyűrű, alaptételes, 60 
gyűrű, nullosztómentes, 35 
gyűrű, szokásos, 35 
gyűrűhomomorfizmus, 189 

H 
Haar Alfréd (magyar, 1885–1933), 425 
Haar-mérték, 425 
Hall, Marshall (amerikai, 1910–1990), 477 
Hall, Philip (angol, 1904–1982), 179, 472 
Hall-részcsoport, 179 
Hall-tétel, 179 
háló, 338 
Hamilton, William Rowan (ír, 1805–1865), 129, 315, 

380 
Hamilton-féle csoport, 380 
Hamming, Richard Wesley (amerikai, 1915–1998), 

397, 398, 400 

Hamming-kód, 400 
Hamming-korlát, 398 
Hamming-távolság, 397 
hányadostest, 74, 214 
Harada, Koichiro (japán, 1941–), 478 
harmadfokú egyenlet, 5, 90 
harmadfokú rezolvens, 92 
háromszög-egyenlőtlenség, 14, 397 
határozatlan, 25 
hatás (csoport halmazon), 127, 348 
hatás konjugálással (csoporton), 143 
hatás magja, 168 
hatás mellékosztályokon, 169 
hatvány, 33 
hatvány rendje (csoportban), 117 
hatvány rendje (komplex számé), 20 
hatványösszeg, 53 
Hausdorff, Felix (német, 1868–1942), 420 
Held, Dieter (német, 1936–), 478 
helyvektor, 12 
Hermite, Charles (francia, 1822–1901), 276 
Herrmann, Christian (német), 376 
Higman, Donald G. (amerikai, 1928–2006), 478 
Higman, Graham (angol, 1917–), 433 
Hilbert bázistétele, 208 
Hilbert nullahelytétele, 208 
Hilbert, David (német, 1862–1943), 208, 208, 234 
hiperbolikus csoport, 432 
Hocquenghem, Alexis (francia, 1908–1990), 402 
Hölder, Otto (német, 1859–1937), 177 
homogén komponens (polinomé), 49 
homogén polinom, 49 
homomorfizmus, 116, 189, 297, 344 
homomorfizmus képe, 135, 189, 345 
homomorfizmus magja, 136, 190, 345 
homomorfizmusok összege, 317 
homomorfizmustétel (ált. algebrában), 347 
homomorfizmustétel (csoportban), 139 
homomorfizmustétel (gyűrűben), 195 
homomorfizmustétel (modulusban), 297 
homotóp utak, 427 
Horner, William (angol, 1786–1837), 41 
Horner-elrendezés, 41 
hossz (ciklusé), 113 
hossz (háló-intervallumé), 377 
hossz (kódé), 397 
hossz (láncé), 377 
hossz (normálláncé), 176 
hossz (pályáé), 126 
hű hatás (csoporté), 168 

I 
ideál (gyűrűben), 190 
ideál (hálóban), 364 
idempotens elem (gyűrűben), 328 
idempotens művelet, 339 
identikus leképezés, 468 
identitás, 468 
időtükrözés, 441 
ikerparadoxon, 439 
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ikozaéder, 154 
ikozidodekaéder, 154 
imaginárius szám, 9 
implikáció, 470 
index (részcsoporté), 123 
indexelt algebra, 344 
indirekt bizonyítás, 2, 471 
induktív halmazrendszer, 469 
inerciarendszer, 438, 439 
injektív függvény, 468 
inszeparábilis polinom, 249 
integritási tartomány, 35 
interpoláció, 43 
intervallum (hálóban), 376 
intervallumizomorfizmus-tétel, 376 
invariáns (izomorfizmusnál), 149 
invariáns partíció (csoporthatásra), 172 
invertálható elem, 31 
inverz, 4, 31 
inverz függvény, 468 
inverzió, 110 
involúció, 117 
irányítástartó transzformáció, 102 
irreducibilis elem (gyűrűben), 59 
irreducibilis modulus, 297 
izomorf csoportok, 116 
izomorf normálláncok, 177 
izomorfia-elv, 124 
izomorfizmus (ált. algebrák között), 345 
izomorfizmus (csoportok között), 116 
izomorfizmus (gyűrűk között), 189 
izomorfizmuskiterjesztés (testre), 253 
izomorfizmustétel, I. (általános), 347 
izomorfizmustétel, I. (csoportban), 141 
izomorfizmustétel, I. (gyűrűben), 197 
izomorfizmustétel, II. (általános), 347 
izomorfizmustétel, II. (csoportban), 141 
izomorfizmustétel, II. (gyűrűben), 197 
izomorfizmustételek (modulusban), 297 

J 
Jacobson sűrűségi tétele, 330 
Jacobson, Nathan (amerikai, 1910–1999), 328 
Jacobson-radikál, 328 
Janko, Zvonimir (horvát, 1932–), 477 
jó kitevő (csoportelemé), 117 
jó kitevő (komplex számé), 19 
jobb annullátor, 199 
jobb oldali mellékosztály, 122 
jobb oldali neutrális elem, 31 
jobb oldali nullosztó, 35 
jobbideál, 190 
jobbinverz, 31 
jóldefiniált művelet, 138 
Jónsson, Bjarni (izlandi, 1920–), 366, 393 
Jónsson-lemma, 366 
Jordan, Camille (francia, 1838–1922), 177, 314, 377, 

414, 426 
Jordan-blokk, 314 
Jordan-féle normálalak, 314 

Jordan–Dedekind-tétel, 377 
Jordan–Hölder-tétel, 177 

K 
kanonikus alak (gyűrűelemé), 60 
kanonikus alak (polinomoké), 46 
karakterisztika, 83, 219 
karakterisztikus mátrix, 315 
karakterisztikus részcsoport, 145 
kategória, 387 
Kearnes, Keith A. (amerikai), 393 
kép (ált. algebrahomomorfizmusé), 345 
kép (csoporthomomorfizmusé), 135 
kép (gyűrűhomomorfizmusé), 189 
kép (modulushomomorfizmusé), 297 
képzetes rész (komplex számé), 9 
kétoldali inverz, 31 
kiemelési tulajdonság (kko), 61 
kifejezés (formális), 356 
kifejezésfüggvény, 352 
kitüntetett közös osztó (gyűrűben), 61 
kitüntetett közös többszörös (gyűrűben), 61 
kivonás, 4 
kivonás (csoportban), 32 
Klein, Felix Christian (német, 1849–1925), 100, 128, 

434 
Klein-csoport, 128 
klón, 352 
Knuth, Donald (amerikai, 1938–), 162, 497 
koatom (hálóban), 338 
kocka szimmetriacsoportja, 127, 154 
kockakettőzés, 276 
kód ellenőrző mátrixa, 399 
kód ellenőrző polinomja, 406 
kód generátormátrixa, 399 
kód generátorpolinomja, 401 
kód hossza, 397 
kód minimális távolsága, 397 
kód tervezett távolsága, 402 
kód, (n,k) paraméterű, 397 
kód, BCH, 402 
kód, ciklikus, 406 
kód, Golay, 408 
kód, lineáris, 399 
kód, polinom, 401 
kód, Reed–Solomon, 402 
kódszó, 397 
kódvektor súlya, 399 
kölcsönös kommutátor-részcsoport, 146 
kölcsönösen egyértelmű, 468 
kommutatív algebra, 207 
kommutatív csoport, 32 
kommutatív diagram, 218, 386 
kommutatív gyűrű, 34 
kommutatív művelet, 30 
kommutativitás (halmazműveleteké), 468 
kommutativitás (mod m műveleteké), 3 
kommutátor (csoportban), 146 
kommutátor-elmélet, 393 
kommutátor-részcsoport, 146 
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kommutátorlánc, 180 
kompakt hálóelem, 392 
kompakt részcsoport, 416 
kompatibilis (reláció függvénnyel), 353 
kompatibilis osztályozás, 346 
kompatibilis reláció (ált. algebrán), 354 
komplementum (Frobenius-csoporté), 175 
komplementum (halmazé), 467 
komplementum (hálóelemé), 341 
komplementum (normálosztóé), 152 
komplementumos háló, 341 
komplex egységgyök, 18 
komplex szám, 9 
komplex szám algebrai alakja, 14 
komplex szám argumentuma, 13 
komplex szám definíciója párokkal, 22 
komplex szám hossza, 13 
komplex szám n-edik gyöke, 17 
komplex szám szöge, 13 
komplex szám trigonometrikus alakja, 14 
komplexusinverz (csoportban), 122 
komplexusösszeg (gyűrűben), 191 
komplexusszorzat (csoportban), 122 
komplexusszorzat (gyűrűben), 191 
kompozíció (egyváltozós függvényeké), 30 
kompozíció (relációké), 349 
kompozíció (többvált. függvényeké), 351 
kompozíció, polinomoké, 39 
kompozíciófaktor, 176 
kompozíciólánc, 176 
kongruencia (ált. algebrában), 346 
kongruencia (csoporthatásé), 172 
kongruencia (gyűrűben), 195 
kongruencia megszorítása, 462 
kongruencia-részcsoport, 434 
kongruenciafölcserélhető varietás, 369 
kongruenciaháló, 347 
kongruenciaszelídítés, 392 
König Dénes (magyar, 1884–1944), 472 
König–Hall–Ore-tétel, 472 
konjugálás (csoportban), 103 
konjugálás (testbővítésben), 256 
konjugált (csoportelemé), 103 
konjugált elemek (csoportban), 143 
konjugált elemek (testbővítésben), 257 
konjugált részcsoportok, 146 
konjugált résztestek, 266 
konjugáltosztály, 143 
konstans polinom, 27 
konstans tag (polinomé), 25 
konstans út, 427 
kontrapozíció, 470 
kontravariáns funktor, 390 
konvex részhalmaz hálóban, 351 
kör szimmetriacsoportja, 103 
körnégyszögesítés, 276 
körosztási polinom, 93 
körosztási polinom test fölött, 222 
körosztási test, 280 
Korsunov, Alekszej D. (orosz), 368 

kovariáns funktor, 389 
közbülső test, 258 
Kronecker, Leopold (német, 1823–1891), 326 
Kronecker-szorzat, 326 
Krull tétele, 200 
Krull, Wolfgang (német, 1899–1971), 200 
kuboktaéder, 154 
különbség (halmazoké), 467 
külső automorfizmus-csoport, 184 
Kuros, Alekszandr Gennagyijevics (orosz, 1908–

1971), 378, 414 
Kuros–Ore-tétel, 378 
kvadratikus maradék, 474 
kvadratikus maradék kód, 408 
kvantor, 471 
kvaternió, 230 
kvaternió konjugáltja, 230 
kvaternió normája, 230 
kvaterniócsoport, 129 
kváziciklikus csoport, 319 

L 
Lagrange tétele, 123 
Lagrange, Joseph-Louis (francia, 1736–1813), 43, 

123, 233, 287 
Lagrange-féle alappolinomok, 43 
Lagrange-interpoláció, 43 
Lagrange-rezolvens, 287, 289 
lánc, 223, 338, 469 
lánc hossza, 377 
láncszabály (deriváláskor), 81 
Lasker, Emanuel (német, 1868–1941), 211, 378, 414 
Lazard, Michael (francia), 434 
Leech, John (angol, 1926–1992), 478 
legbővebb elem (halmazrendszerben), 133 
legkisebb elem (r. r. halmazban), 337 
legkisebb felső korlát, 337 
legnagyobb alsó korlát, 337 
legnagyobb elem (r. r. halmazban), 337 
legszűkebb elem (halmazrendszerben), 133 
leképezések tenzorszorzata, 326 
Lem, Stanisław (lengyel, 1921–2006), 1, 100, 295, 

411, 446, 467, 476, 496 
leszálló részhalmaz (r. r. halmazban), 364 
leszűkítés (függvényé), 140 
Levitzki, Jakob (izraeli, 1904–1956), 330 
lexikografikus rendezés (polinomokra), 49 
lezárt (Galois-kapcsolatban), 381 
Lie, Sophus (norvég, 1842–1899), 421 
Lie-algebra, 421 
Lie-csoport, 421 
Lie-zárójel, 420 
Lindemann, 276 
Lindemann, Carl Louis Ferdinand von (német, 1852–

1939), 276 
lineáris kód, 399 
lineáris kombináció (modulusban), 296 
Liouville, Joseph (francia, 1809–1882), 245 
logaritmusfüggvény, 418 
lokalizált (gyűrű), 217 
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Lorentz, Hendrik Antoon (holland, 1853–1928), 108, 

441 
Lorentz-csoport, 108, 441 

M 
mag (ált. algebrahomomorfizmusé), 345 
mag (csoporthomomorfizmusé), 136 
mag (Frobenius-csoporté), 175 
mag (gyűrűhomomorfizmusé), 190 
mag (modulushomomorfizmusé), 297 
magasság (hálóelemé), 377 
magasságfüggvény (hálóban), 377 
Magnus, Wilhelm (német, 1907–1990), 433 
majdnem egyszerű csoport, 172, 184 
Malcev tétele, 369 
Malcev, Anatolij Ivanovics (orosz, 1909–1967), 369, 

393, 432 
Malcev-kifejezés, 369 
Malcev-varietás, 369 
maradékos osztás, 63 
maradékos osztás (többváltozós), 213 
maradékosztálygyűrű, 195 
Margulis merevségi tétele, 434 
Margulis, Gregorij (orosz, 1946–), 434 
Mathieu, Émile Léonard (francia, 1835–1890), 171, 

477 
Mathieu-csoport, 171 
mátrix normája, 418 
mátrixok tenzorszorzata, 326 
maximális elem (halmazrendszerben), 133 
maximális elem (r. r. halmazban), 337 
maximális ideál (gyűrűben), 200 
maximális kompakt részcsoport, 425 
maximális lánc (hálóban), 377 
maximális részcsoport, 164 
maximális tórusz, 426 
maximumfeltétel (balideálokra), 208 
maximumfeltétel (ideálokra), 201 
McKay, John (kanadai, 1939–), 478 
McKenzie, Ralph (amerikai, 1941–), 335, 392 
McLaughlin, Jack E. (amerikai, 1923–2001), 478 
mediáns, 365 
megmaradó mennyiség, 437 
megőrzi (függvény relációt), 353 
megszámlálható halmaz, 468 
megszorítás (függvényé), 140 
megszorítás (kongruenciáé), 462 
mellékosztály, 122 
Mennicke, Jens L. (német), 434 
mennyei szféra, 439 
metrika, 397 
metszet (halmazoké), 467 
metszet (hálóban), 338 
metszetirreducibilis elem (hálóban), 378 
metszetirreducibilis ideál, 209 
minimális elem (halmazrendszerben), 133 
minimális elem (r. r. halmazban), 337 
minimális modulus, 297 
minimális normálosztó, 176 
minimálpolinom (algebra eleméé), 229 

minimálpolinom (lin. transzformációé), 226 
minimálpolinom (testbővítés eleméé), 239 
minimumfeltétel (balideálokra), 330 
minimumfeltétel (ideálokra), 201 
Minkowski, Hermann (német, 1864–1909), 107, 439 
Minkowski-távolság, 107, 439 
Minkowski-téridő, 439 
Möbius, August Ferdinand (német, 1790–1868), 97, 

273, 474 
Möbius-függvény, 474 
moduláris háló, 372 
moduláris szabály (részcsoportokra), 142 
modulo m műveletek, 3 
modulus, 295 
modulus exponense, 304 
modulushomomorfizmus, 297 
modulusok tenzorszorzata, 325 
Moivre képlete, 15 
Moivre, Abraham de (francia, 1667–1754), 15 
monolit, 361 
monoton függvény, 345, 353 
morfizmus (kategóriában), 387 
mozgás, 102, 106 
multiplikatív csoport (gyűrűé), 34 
Murszkij, V. L. (orosz), 358 
művelet, 342 
művelettartás (mod m műveletekre), 3 
művelettartó leképezés, 36, 344 

N 
negyedfokú egyenlet, 91 
négyzetmentes szám, 96 
nem indexelt algebra, 344 
nem sztenderd analízis, 225 
Neumann János (magyar, 1903–1957), 431, 433 
neutrális elem, 30 
Newton, Isaac (angol, 1643–1727), 43, 53, 435 
Newton-interpoláció, 43 
Newton–Girard-formulák, 53 
Nielsen, Jakob (dán, 1890–1959), 158, 431 
Nielsen–Schreier-tétel, 158, 431 
nilpotens csoport, 180 
nilpotens elem, 208 
nilpotens ideál, 330 
Noether, Emmy (német, 1882–1935), 208, 211, 330, 

378, 414, 437 
Noether-gyűrű, 208 
Noether–Lasker-tétel, 211 
normálalak (gyűrű fölötti mátrixé), 307 
normálalak (Jordan-féle), 314 
normális részcsoport, 137 
normális testbővítés, 248 
normalizátor (csoport részhalmazáé), 147 
normalizátor (részcsoporté), 147 
normalizátorfeltétel, 181 
normállánc, 176 
normállánc hossza, 176 
normálosztó, 137 
normált polinom, 26 
Norton, Simon Phillips (angol, 1952–), 478 
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Novikov, Pjotr (orosz, 1901–1975), 162 
nulla rendű elem (modulusban), 300 
nullapolinom, 26 
nullelem (+ jelű műveletre), 30 
nullelem (félcsoportban), 351 
nullelem (mod m műveletekre), 3 
nullelem (r. r. halmazban), 337 
nullgyűrű, 34 
nullosztó, 35 
nullosztómentesség, 4, 10, 35 
nyom (mátrixé), 417 
Nyquist, Harry (svéd, 1889–1976), 409 

O 
O'Nan, Michael (amerikai, 1943–), 478 
objektum (kategóriában), 387 
oktaéder szimmetriacsoportja, 131 
Olsanszkij, Alexander Yu. (orosz, 1946–), 162, 432 
önadjungált mátrix, 422 
oppozit kategória, 388 
Ore, Øystein (norvég, 1899–1968), 75, 378, 414, 472 
óriás-törpe elv, 363 
összefüggő csoport, 416 
összehasonlítható elemek (r. r. halmazban), 338 
osztály, 469 
osztályegyenlet (csoportban), 163 
osztás, 4 
osztható Abel-csoport, 319 
oszthatóság (gyűrűben), 57 
oszthatóság reflexivitása, 58 
oszthatóság tranzitivitása, 58 
osztó, 57 

P 
p-csoport, 163 
p-komponens (modulusban), 305 
Pálfy Péter Pál (magyar), 392, 393 
Pálfy–Pudlák-tétel, 392 
Pálfy–Szabó-tétel, 393 
pálya (csoporthatásé), 128 
pálya hossza, 126 
páratlan permutáció, 112 
parciális rendezés, 223 
páros gráf, 472 
páros permutáció, 112 
partíció, 122, 468 
partíció osztálya, 122 
partícióháló, 340 
Peano, Giuseppe (olasz, 1858–1932), 223 
perdület, 436 
perfekt kód, 398 
permutáció, 109 
permutáció előjele, 112 
permutációcsoport, 125, 127, 348 
permutációcsoport foka, 109 
permutációk előjelének szorzástétele, 112 
perspektív intervallumok (hálóban), 376 
Poincaré tétele, 125 
Poincaré, Jules Henri (francia, 1854–1912), 108, 125, 

441 

Poincaré-csoport, 108, 441 
polinom (egyhatározatlanú), 25, 37 
polinom együtthatója, 25 
polinom főegyütthatója, 26 
polinom foka, 26 
polinom főtagja, 26 
polinom gyöke, 41 
polinom konstans tagja, 25 
polinom tagja, 25 
polinom „sorozatos” definíciója, 38 
polinomfüggvény, 40 
polinomfüggvény (ált. algebrán), 355 
polinomfüggvény (többváltozós), 51 
polinomkód, 401 
polinomok azonossági tétele, 43 
pont (permutációcsoportban), 125 
pont (Tn eleme), 207 
pont pályája, 126 
Pontrjagin, Lev Szemjonovics (orosz, 1908–1988), 

391, 414 
Pontrjagin-dualitás, 391 
Post, Emil (lengyel, 1897–1954), 354 
pozitív definit mátrix, 422 
pozitív elem (rendezett gyűrűben), 224 
pozitivitástartomány, 224 
prím (gyűrűelem), 62 
primér ideál, 210 
prímideál (gyűrűben), 210 
prímideál hálóban, 368 
primitív elem (csoportban), 118 
primitív elem (véges testben), 402 
primitív gyök (számelméletben), 119 
primitív n-edik egységgyök, 20 
primitív permutációcsoport, 173 
primitív polinom (test fölött), 271 
primitív polinom (ℤ [x]-ben), 72 
prímtest, 221 
prímtulajdonság (gyűrűelemé), 62 
produktum jelölés, 28 
projekció (direkt szorzatban), 151, 192, 348, 385 
projekció (mint művelet), 352 
projektív ált. lineáris csoport, 171, 182 
projektív speciális lineáris csoport, 182 
Pudlák, Pavel (cseh), 392 
Pudlák–Tůma-tétel, 392 
Püthagorasz (ógörög, kb. i.e. 582–i.e. 507), 14, 75, 

275, 418 

Q 
Quackenbush, Robert W. (amerikai), 393 

R 
racionális gyökteszt, 70 
racionális törtfüggvény, 74, 218 
rács, Lie-csoportban, 430 
radikál (ideálé), 207 
radikál (Jacobson), 328 
Ramsey, Frank (angol, 1903–1930, 273 
Ramsey-típusú tételek, 273 
Ray-Chaudhuri, Dwijendra (indiai, 1933–), 402 
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reciprok polinom, 78, 80 
reducibilis polinom, 59 
Reed, Irving S. (amerikai), 402 
Reed–Solomon-kód, 402 
reflexivitás (izomorfizmusé), 116 
reflexivitás (relációé), 122, 468 
reguláris permutációcsoport, 172 
reláció, 122, 349, 468 
relatív automorfizmus (testbővítésé), 256 
relatív prím (gyűrűben), 61 
rend (csoporté), 109 
rend (csoportelemé), 117 
rend (komplex számé), 18, 19 
rend (modulusban), 303 
rendezés kiterjesztése, 223 
rendezés megszorítása, 223 
rendezésfordító leképezés, 345 
rendezéstartó leképezés, 345, 353 
rendezett gyűrű, 224 
rendezett n-es, 468 
rendezett pár, 468 
reprezentációelmélet, 183 
reprezentánsrendszer (részcsp. szerint), 124 
részalgebra, 343 
részalgebraháló, 343 
részben rendezés, 223 
részben rendezett gyűrű, 224 
részben rendezett halmaz, 223 
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