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Előszó
Ez a jegyzet matematikatanár szakos hallgatók számára készült, a szerzők (Balka Richárd: 4.,7. és 8. fejezet;
Egri-Nagy Attila: 1. és 2. fejezet; Juhász Tibor: 3., 4., 5. és 6. fejezet) által az Eszterházy Károly Főiskolán
oktatott, a jegyzet címével azonos nevű tárgy tananyagát tartalmazza. A tárgyat a hallgatók többnyire a végzés
előtti utolsó szemeszterben teljesítik, akkor, amikor már az alapképzésben megszerzett tudásukra alapozva,
komplex függvénytant, topológiát és absztrakt algebrát is tanultak. A jegyzet anyaga támaszkodik ezekre az
előismeretekre.
Bizonyos fejezetek feladatokkal zárulnak, melyek lehetővé teszik valamely szükséges témakör felelevenítését,
egyes számolási részletek önálló elvégzését, valamint az aktuálisan tárgyalt anyag továbbgondolását. A
nehezebb feladatokat * szimbólum jelöli.
Bízunk benne, hogy a jegyzet eléri célját, és hasznos segédeszköz lesz az előadások követéséhez és az egyéni
felkészüléshez.
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1. fejezet - Mi a matematika? – a
matematikafilozófia néhány
klasszikus és kortárs megközelítése
Valamilyen szinten mindannyian foglalkozunk (vagy legalábbis kell foglalkoznunk) matematikával. A
matematika tudományos kutatások, mérnöki munkák nélkülözhetetlen eszköze, ezeken keresztül – még ha nem
is mindig vesszük észre – hatással van a mindennapi életünkre. A kérdés, hogy valójában mi is a matematika,
azonban a matematika (és filozófia) kezdete óta nyitott. Ez nem azt jelenti, hogy nem születtek rá válaszok, sőt,
éppen ellenkezőleg, nagyon sokféle válasz van rá. Ezen jegyzet elején röviden összefoglaljuk a klasszikus
vélekedéseket (platonizmus kontra empirizmus, logicizmus, formalizmus, intuicionizmus, strukturalizmus),
majd rövid áttekintést adunk néhány aktuális megközelítésről (pl. matematika mint pletyka, matematika mint
metafora).
„Mi a matematika?” – ez egy magával a matematikával egykorú filozófiai probléma. A kérdés nem
matematikai: a választ nem tudjuk kiszámolni, megszerkeszteni, stb. Nem is gyakorlati kérdés, inkább egy
jelentéktelen problémának tűnik, hiszen akik „csinálják” úgyis tudják, hogyan kell „űzni” a matematikát. Kiváló
tankönyvek tartalmazzák azt a tudást, amely most úgy tűnik sohasem fog elavulni, megtanítják a szükséges
technikákat, és olyan nyitott kérdéseket vetnek fel, ahonnan elkezdhetjük a kutatómunkát. Továbbá van
intézményesített rendszer az új eredmények helyességének elbírálására, jelentőségének megítélésére. Egyszóval,
ezzel a pusztán filozófiainak tűnő kérdéssel foglalkozni nem tűnik túl hasznosnak, látszólag ez csak a saját
magunk szórakoztatását szolgáló időtöltés. Mindazonáltal azt gondoljuk, hogy a matematika fogalmi
gyökereinek ismerete alapvelő fontosságú a matematika megértéséhez és tanításához. Számos félreértés,
félelem, olyan mondatok mint „én nem szeretem a matematikát”, „nem vagyok jó matekos”, stb. eredete lehet a
matematika természetéről való rossz elképzelés, mely általában nem tudatos filozófiai nézetekből, világról való
gondolkodásmódból származik.
Először röviden áttekintjük a matematikáról való gondolkodás klasszikus ágait, majd rövid recenzió formájában
ismertetünk néhány újabb keletű elképzelést.

1. Hagyományos megközelítések
A matematikafilozófia klasszikus megközelítésének két fő, egymással szemben álló nézete a platonizmus és az
empirizmus.
Platonizmus
Ez a legáltalánosabban elterjedt matematikafilozófia. Állítja, hogy a matematikai objektumok egy absztrakt
tartományban, tőlünk függetlenül léteznek. Ez hasonlít ahhoz, ahogy Platón gondolkodott az absztrakt
fogalmakról, innen ered az irányzat elnevezése. Az alapvető probléma ezzel a megközelítéssel az, hogy
nehéz a nyilvánosság számára megmagyarázni, mi módon vagyunk képesek tudást szerezni egy tőlünk
független, nemanyagi világról úgy, hogy közvetlen tapasztalatunk csak a minket körülvevő dolgokról van.
Továbbá, egy platonista nem igazán tudja megmondani, mire is jó a matematika a valós életben, pontosan
hogyan részesülnek a földi dolgok a matematikai fogalmakból.
Empirizmus
A platonizmus ellentettje. Az empiristák azt vallják, hogy minden (matematikai) tudást tapasztalatok útján
szerzünk. Például, a belső szögeket számos háromszögben (a háromszögek az euklideszi síkon értendők)
megmérve megállapíthatjuk, hogy azok összege
. Következésképpen, van egy matematikai
törvényünk. A matematika azonban nem így működik, a matematikában bizonyíthatjuk az állításokat. A
fenti állítást csupán tapasztalati törvénynek tekintve, nem lehetnénk biztosak abban, hogy egyszer majd
nem találkozunk olyan háromszöggel, mely belső szögeinek összege nem
. Egy bizonyított
matematikai tétel igazsága azonban szükségszerű és általános.
A fentieken túl persze más irányok is vannak.
Logicizmus
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Ezen elmélet szerint a matematika nem más, mint a logika kiterjesztése. Az nem vitatott, hogy a
matematika alapja a logika, de már az elemi aritmetika pusztán logikai formulákkal való leírása is nagy
elszántságot és erős idegzetet igényel [12]. Ugyanez mondjuk az algebrai topológiával olyasmi lehet, mint
egy állat elemi részecskékkel való leírása, a szerveinek, ökológiai környezetének említése nélkül.
Formalizmus
A matematika csupán „játék a betűkkel”, manipuláció szimbólumokkal, tételek bizonyítása axiómákból
logikai következtetéssel. Hilbert programjának része egy olyan formális nyelv és következtetési szabályok
bevezetése, melynek segítségével a bizonyítások formális axiómákból történő formális levezetések véges
sorozatával helyettesíthetők. Ezt követően meg kell mutatni, hogy az így kapott formális rendszer
konzisztens, vagyis az axiómákból nem vezethető le ellentmondás (pl.
). Gödel nemteljességi tétele
megmutatta, hogy Hilbert programja reménytelen: a Hilbert által megengedett bizonyítási módszerekkel a
konzisztencia bizonyíthatatlan. Mindemellett a formalizmus hosszú időn át domináns maradt, napjainkban
kezd veszíteni kizárólagos státuszából. A formalizmus egy bevett menekülési forma: Mik is a komplex
számok? Nem tudom, de tudok velük számolni.
Intuicionizmus
A matematika elsődlegesen szellemi tevékenység, az emberi agy produktuma. A matematika nem
tartalmazhat olyan metafizikai feltevéseket, mint például a kizárt harmadik elve, mivel az feltételezi minden
állítás lehetséges igaz voltát, így indirekt bizonyításokat sem használhatunk. A nyelv csak a matematikai
tudás közvetítésére szolgál. Az intuicionisták egy a klasszikusnál sokkal korlátozottabb logikát használtak,
és csak azokat az eredményeket fogadták el, melyek konstruktív módon bizonyíthatók.
Strukturalizmus
A matematika a mintázatok (struktúrák) elmélete [9]. A mintázatokat alkotó objektumok igazából nem
számítanak, csak a köztük lévő kapcsolatok. Átmenet az objektumok és a relációk között: a természetes
számok lényege a többi természetes számmal való kapcsolata.
A fenti irányok bővebb ismertetése megtalálható [11]-ben.

2. Újabb irányzatok
2.1. A matematika
A matematikafilozófia hagyományos megközelítései mára már többnyire elavulttá váltak, a matematikában
azóta számos paradigmaváltás történt. A közhiedelemmel (a matematikát már a görögök „megcsinálták”)
ellentétben a matematika folyamatosan fejlődik. Néhány dolog, ami változott:
Alapok
A matematika felépítésének alapja általában a halmazelmélet, illetve a matematikai logika. Mindkettő a
matematika egy újabb, az algebrai topológiából kinőtt ágának, az úgynevezett kategóriaelméletnek speciális
esete. A kategóriaelméletben a statikus struktúrákról a folyamatokra helyeződik a hangsúly (struktúra
megőrző leképezések). A matematika kategóriaelméleten alapuló felépítésének áttekintéséhez a [8] könyvet
ajánljuk.
Számítógépek
A számítógépek teljesítmények növekedése is hatással van a matematika tanulmányozására és kutatására. A
számítógép a matematikában olyan, mint a biológiában a mikroszkóp, vagy az asztronómiában a távcső:
korábban el nem érhető dolgokat láthatunk vele. Olyan eszköz ez, mint a papír és a toll (a matematikai
objektumok egy olyan külső reprezentációja, amely az objektumokat átláthatóbbá teszi), de nyilvánvalóan a
gépek számítási ereje egy más szintre helyezi ezt. Emellett a számításelmélet megmutatta, hogy vannak
eldönthetetlen problémák, azaz olyan kérdések, melyekre bizonyíthatóan nincs válasz.
Bizonyítás
Az egzakt bizonyítás fogalma is változott, például a következőkben:
• Bizonyos esetek szisztematikus ellenőrzése számítógép segítségével. Ekkor a bizonyítás helyességéhez a
felhasznált algoritmus helyességének (és a számítógépek helyes működésének) belátása szükséges, az
output korrektsége közvetlenül általában nem látszik. A négyszínsejtés az első olyan nevezetes sejtés,
melyet számítógép segítségével igazoltak [14].
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• A bizonyítás olyan hosszú és komplikált, hogy egy ember nem képes átlátni azt teljes egészében.
Klasszikus példa erre a véges egyszerű csoportok osztályozása. A bizonyítás részletei több száz
folyóiratcikkben vannak szétszórva [3, 10]. Vannak kísérletek arra (pl. [13]), hogy az egész bizonyítást
lehetőleg egyszerűsítve, egy helyen közölve tegyék elérhetővé a jövő matematikusai számára. E nélkül
ugyanis még a 21. században is megtörténhet az, hogy az emberiség matematikai tudást veszít.
Valószínűség és irregularitás
Fraktál geometria, káoszelmélet – a szabálytalan alakzatok és folyamatok vizsgálatáról korábban azt
gondoltuk, hogy matematikailag nem kezelhetők. A valószínűségszámítás (az esély matematikája) is egy
viszonylag új terület.

2.2. Kognitív tudományok
A kognitív tudományok a tudat és az intelligencia interdiszciplináris kutatásával foglalkoznak. A tudat egy
nagyon összetett, sokoldalú jelenség, így tanulmányozása több tudomány, mint például a számítástudomány,
filozófia, pszichológia, mesterséges intelligencia, idegtudomány, lingvisztika, antropológia együttes
erőfeszítését igényli. Bár nagyon távol vagyunk még attól, hogy minden kérdést megválaszolhassunk, a kognitív
tudományoknak köszönhetően már van valami képünk arról, hogyan történik a gondolkodás, és azon belül a
matematikai gondolkodás.
Megtestesült tudat
Az a tény, hogy egy 3 dimenziós fizikai világban élünk (van testünk) nem választható le a gondolkodásról.
Ez természetesnek hangzik, de a klasszikus mesterséges intelligencia figyelmen kívül hagyja a tudat
megtestesítését, és csak a magas szintű mentális funkciókra fókuszál (pl. táblajátékok játszása, stb.).
Kognitív tudatalatti
A számítási műveletek zömét az agy a tudatalatti szintjén végzi. Ehhez az alacsony szintű gondolkodási
folyamathoz nem tudunk közvetlenül hozzáférni, nem tudjuk közvetlenül vizsgálni.
Metaforikus gondolkodás
A metafora nem csupán egy költői kifejező eszköz, hanem az emberi gondolkodás és megértés egy alapvető
kelléke: valami megértése egy másik dolog által kifejezve.

3. Metafora
George Lakoff és Rafael E. Núnez: Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings
Mathematics into Being, 2000. [7]
Gyakori jelenség az emberek humán-, illetve reál gondolkodású kategóriába sorolása. Ebből a nézőpontból egy
költő és egy tudós az ellentétes oldalon állnak, másképpen gondolkodnak. Úgy tűnik, ez az osztályozás
alapvetően rossz. George Lakoff és Mark Johnson kognitív lingvisztikával foglalkozó szakemberek azt állítják,
hogy „... az emberi gondolkodás alapvetően metaforikus jellegű” [6]. A metafora nem csupán egy szókép,
hanem „a metafora lényege egy bizonyos dolog megértése, tapasztalása egy másik segítségével, [...] úgy
gondolunk egy dologra, mintha az egy másik volna.” A metaforák segítik bizonyos fogalmak megértését,
áthatják gondolkodásunkat. Például „a vita háború” és „a vita tánc” metaforák a vitatkozás két lehetséges,
egymással ellentétes értelmezését hordozzák. Az első szerint a cél a másik legyőzése, véleményének lesöprése,
míg a második szerint a vitában egymásra hangolódnak a felek, tanulhatnak, taníthatnak valami újat.
1.1. ábra. Az aritmetika egyik megalapozó metaforája. Természetes számokon bizonyos
dolgok gyűjteményeinek elemszámát értjük.
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A kognitív metaforák matematikai alkalmazásának alapötlete az, hogy az elemi absztrakt fogalmakat a
szenzomotoros rendszer és az érzelmek segítségével értjük meg, a bonyolultabb absztrakciókat az egyszerűbb
absztrakciók segítségével, és így tovább, rétegről rétegre. A matematikát szenzomotoros tapasztalathoz kötő
kognitív képességek alapvetően kétfélék:
Nem matematikai kognitív mechanizmusok
Alapvető térbeli relációk felismerése, csoportosítás, mozgás, dolgok elrendezése a térben, változások, a
testünk irányítása, alapvető műveletek dolgokkal (pl. forgatás, nyújtás), egy tevékenység többszörös
ismételése, stb.
Számérzék
Van egy nagyon elemi numerikus képességük, egy úgynevezett velünk született aritmetika: összeadás,
kivonás 3-ig. Ez a képessége a csecsemőknek és néhány állatnak is megvan. Az agyban ez az érzékleti
modalitások kereszteződésénél helyezkedik el [1], pl. két sípoló hangban és két villanásban felismerni, hogy
mi a közös.
A vele született aritmetika kiterjesztése is a szenzomotoros tapasztalatban van, és az alábbi négy metaforára
épül:
1.
„Aritmetika mint dolgok gyűjteménye” (1.1. ábra). A gyűjtemények egy bizonyos szintű kezelése
veleszületett képesség. Az aritmetika kiterjesztése a tevékenységek többszöri ismétlése: a szorzás ismételt
összeadás, az osztás ismételt kivonás.
2.
„Aritmetika mint dolgok összerakása”. A számokat olyan összetett objektumokként értjük meg, melyek
egyszerűbb elemekből (kisebb számokból) tevődnek össze (pl. prímfaktorizáció).
3.
A mérőrúd metaforája. A mérés az egységmérték egymás után történő felmérése.
4.
„Aritmetika mint mozgás egy vonal mentén”. A számegyenes fogalma ebből ered.
Az aritmetikát ez a négy metafora együtt írja le. A számok természetéről való vitáknak és félreértéseknek
gyakori oka az egyik metafora túlhangsúlyozása.
Ha már megismertük a számokat, akkor azok újabb metaforák forrásává válhatnak. Például függvényeket is
össze tudunk adni, így a függvények bizonyos értelemben úgy viselkednek, mint a számok. Gyakran előfordul a
matematika művelésében, hogy kiindulunk egy olyan fogalomból, amit közvetlenül a tapasztalatunkból
merítünk, majd egy idő után az is közvetlen tapasztalattá válik. Ekkor ezt már forrástartományként használjuk,
melyre újabb metaforákat építhetünk.
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A számok mellett még további alapvető matematikai objektumokra is tudunk megalapozó metaforát adni. A
logika a mindennapi tapasztalatainkban gyökerezik „térbeli érvelés”: a logikai következmény a fizikai
tartalmazáshoz kötődik. Tehát a Venn-diagram nem csupán egy matematikai szemléltető eszköz, hanem a
matematikai gondolkodás eredetére is utal. A végtelen magyarázása már nagyobb kihívás, ugyanis
tapasztalataink csak véges dolgokról vannak. De nem nehéz észrevenni, hogy a mindennapi cselekedeteinkben
vannak folyamatosan ismétlődő dolgok, például a séta lépések egymásutánja. A végtelen megfogható úgy, mint
a dolgok vég nélküli ismétlődése.
Az oktatásban gyakran gond, hogy a metaforák elsikkadnak, és csak a végeredményt közöljük. Ilyenkor azonban
bizonyos tételeket nagyon nehéz megérteni. Például az

egyenlőség nem igazán fogható fel, mint két mennyiség egyszerű egyenlősége, a benne szereplő
szimbólumokhoz nehéz pusztán mennyiségeket társítani. Itt az egyenlőség jelentése már erősen metaforikus, a
matematika számos területének (koordináta rendszer, komplex számok, egységkör, polárkoordináták,
függvényaritmetika, trigonometria, periodicitás, hatványsorok, stb.) fogalmai nyugszanak benne.

4. Evolúciós történet
Keith Devlin (Stanford University), The Math Gene – How Mathematical Thinking Evolved and Why
Numbers are like Gossip, 2000. [2]
A matematika emberek által végzett szellemi tevékenység, ezért a matematika természetének vizsgálatakor
logikusnak tűnik megnézni a matematikát művelő élőlény eredetét. A jelenleg elfogadott tudományos
magyarázat fajunk eredetére az evolúció. A növények és állatok évmilliókon át tartó folyamatos fejlődése
részleteinek feltárásával a biológiatudományok foglalkoznak. Ennél is nagyobb nehézséget okoz az emberi agy,
a gondolkodás, és legfőképpen a nyelv eredetének vizsgálata. Keith Devlin szerint ha már egyszer van
nyelvünk, a matematikai képességek előbb vagy utóbb kialakulnak, tehát a matematika nem más, mint egy
speciális nyelv, vagy ha úgy tetszik, a nyelv egy speciális alkalmazási módja.
1.2. ábra. A gondolatmenet főbb pontjai
A matematika mint pletyka
• amikor matematikával foglalkozunk, akkor az agy egy olyan területét használjuk, ami más
célra fejlődött ki (egzaptáció)
• a nyelv egy off-line gondolkodás
• a pletykálás alapvetően emberi, egy olyan mechanizmus, amely létrehoz és fenntart egy
csoport iránti elkötelezettséget
• a matematika pletykálás absztrakt dolgokról
• az absztrakció nehézséget jelenthet az emberek számára
Matematikával feltehetően csak párezer éve foglalkozunk. Az ember evolúciós kifejlődése nyilván ennyi idő
alatt nem lehetséges, ezért a matematikához valószínűleg az agynak valamely más célra kifejlődött képességeit
használjuk. Ezt elfogadva is magyarázatra szorul, miért ilyen sokára jelent meg a matematika. A matematika
fejlődéséhez egy viszonylag fejlett társadalomra van szükség (legyen pl. kereskedelem, építészet, stb.), ugyanis
a matematika gyakorlatban való alkalmazása igazolja azt, hogy érdemes művelni.
Melyik az agy azon speciális területe, melyre a matematika így utólag beköltözött? A válasz egyszerű: a nyelv
és a pletyka. A nyelv nem meglepő, hiszen gyakran tekintik a matematikát egy speciális nyelvhasználati
módnak, a pletyka azonban további magyarázatra szorul. Tapasztalati tény, hogy az emberi beszélgetések nagy
része pletykálás. Még egy tudományos konferencia szüneteiben is a résztvevők legfőképpen egymásról és
másokról beszélnek. Bonyolult szociális kapcsolatok átlátása, események jelentésének és jelentőségének
megértése, viselkedési mintázatok felismerése mind-mind rendkívül „számításigényes”. Mindez persze nem
haszontalan: minél jobban ismerünk valakit, annál valószínűbb, hogy jobban törődünk vele, így a pletykálás a
csoporton belüli kötődést erősíti.
5
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Mi a matematika? – a
matematikafilozófia néhány
klasszikus és kortárs megközelítése
A könyv fő állítása, hogy a matematika nem más, mint pletykálás absztrakt dolgokról:
„Egyszerűen kifejezve, a matematikusok ugyanazon mentális képességeket használva gondolkodnak
matematikai objektumokról és a köztük lévő matematikai kapcsolatokról, mint az emberek többsége
gondolkodik más emberekről.”
Ha a matematika pusztán csak nyelvi képességeket igényel, akkor miért van oly sokaknak gondja vele? A
nehézség az absztrakcióban rejlik. Az absztrakciónak négy szintjét különböztetjük meg.
• 1. szint: nincs absztrakció, az elgondolt objektumok valóban léteznek, az érzékek számára elérhetők (on-line
gondolkodás, „ha ez, akkor az”);
• 2. szint: az objektumok valódiak, ismertek, csak éppen nem érhetők el a közvetlen környezetünkben (off-line
gondolkodás);
• 3. szint: az elgondolt dolgokkal soha nem találkoztunk, de a tulajdonságaik valós objektumok
tulajdonságainak kombinációja;
• 4. szint: az objektumok nincsenek a valódiakkal közvetlen kapcsolatban (matematikai gondolkodás);
Az első három szintre egy átlagember probléma nélkül eljut, de onnan a negyedikre már úgy tűnik nehezebb út
vezet. Pszichológiai kísérletek (pl. Wason-teszt) jól mutatják, hogy egy adott feladatot többen megoldanak, ha
az egy könnyen elképzelhető, emberközeli szövegezéssel van kitűzve, mintha az elvont dolgokról szól. A
matematikaoktatás egyik fő célja tehát az absztrakciós képességek fejlesztése kell(ene), hogy legyen.

5. Szociokulturális megközelítés
Reuben Hersh (University of New Mexico), A matematika természete, 2000. [4]
Egy újabb érvelés amellett, hogy a matematika emberi tevékenység, de most egy más, kulturális szemszögből.
Mi a matematika? Se nem fizikai, se nem mentális, hanem társadalmi természetű dolog. Része a kultúrának,
része a történelemnek.
„... a filozófia felől nézve a matematikát egyfajta emberi tevékenységként kell értelmezni, társadalmi
jelenségként, az emberi kultúra részeként, mely a történelem során alakult ki és fejlődött, s csakis társadalmi
összefüggéseiben válik érthetővé.”
A szerző ezt az álláspontot humanizmusnak hívja. Ez a számos más jelentést is hordozó elnevezés nem túl
szerencsés, értsük úgy, mint humanista matematikafilozófia.

5.1. A matematikai ideák létezése
Valahányszor napvilágra kerül egy új tudományos elmélet, esetünkben egy újabb filozófiai megközelítés, meg
kell nézni, hogyan működik az a régi problémákon. Jó példa lehet a platonizmus kontra anti-platonizmus vita.
Ez az elsődleges példa olyan filozófiai örökségre, amely a nyugat-európai gondolkodás keresztje. Alapvetően
kétféleképpen tudjuk elképzelni a létezést: mentálisan vagy fizikailag. Na de ekkor a matematika melyikhez
tartozik? A humanisták szerint rossz a kérdés: a létezésnek más módjai is vannak. Léteznek egyéni tudattól
független fogalmak, pl. társadalom, háború, béke, stb. Ezek mind olyan társadalmi fogalmak melynek vannak
mentális és fizikális aspektusai is, de egyik sem sorolható csupán az egyik kategóriába. Hasonló a helyzet a
matematikai fogalmakkal is:
„A matematika fogalmak gyűjteménye. Nem tollvonásoké vagy krétajeleké, nem is fizikai háromszögeké vagy
halmazoké, hanem fogalmaké, amelyeket fizikai objektumokkal lehet illusztrálni vagy reprezentálni.”
„A matematika objektumait az ember alkotta. Nem önkényes módon, hanem már meglévő objektumokból
származtatva úgy, hogy azok megfeleljenek a tudomány és a mindennapi élet követelményeinek.”
„Ha már egyszer létrehoztunk egy matematikai objektumot, akkor annak lehetnek olyan tulajdonságai is,
melyeket nehéz felismerni.”
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Az második idézet a metafora alapú megközelítéssel van összhangban, az alapvető matematikai fogalmak a
minket körülvevő világ megértése által keletkeznek.
„A matematika megfigyelhető valósága nem más, mint objektív tulajdonságokkal jellemezhető közös
elképzelések állandóan fejlődő hálózata.”

5.2. Felfedezés vagy alkotás
A matematikát vajon felfedezik vagy megalkotják? A humanisták szerint ez a kérdés is rossz.
„Amikor több matematikus egyazon jól meghatározott feladványon dolgozik, értelemszerűen ugyanarra a
megoldásra jutnak. A megoldást felfedezik. De amikor adott célnak megfelelő elméleteket alkotnak, elméleteik
különbözőek. Az elméleteket megalkotják.”
Felfedezés vagy alkotás? Mindkettő! Vagy attól függ. Általában nem elégszünk meg az efféle válaszokkal. Egy
tiszta, világos döntést várunk valamelyik mellett. A kizárt harmadik elve mélyen berögzült a nyugati
gondolkodásunkba. A valóság ennél sokkal gazdagabb, számtalan nézőpont létezik.

6. Összegzés
„Mi a matematika?” - ez a filozófiai kérdés egyidős magával a matematikával. Számos lehetséges válasz van, és
ha ezek nem is viszik előre a matematikát, de annak megértését, tanulását, tanítását mindenképp segíthetik. Jelen
fejezet röviden bemutatja a matematika filozófiájának hagyományos irányzatait, majd rátér a kortárs válaszadási
kísérletekre. Bármennyire hihetetlen, a matematika és a kognitív tudományok (megismeréstudományok)
fejlődése új szemléleteket hozott be a matematikáról való gondolkodásba: matematika mint metaforák bonyolult
hálózata, mint pletyka, vagy mint szociális konstrukció.
Végezetül és útravalóul álljon itt egy népszerű sci-fi-ből merített idézet parafrázisa:
„Sajnos képtelenség elmondani, hogy mi az a matematika. Saját szemeddel kell látnod.”
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2. fejezet - A szimmetria építőkövei
A szimmetria fogalma a művészetektől a természettudományokig számos helyen megjelenik. A matematikában
– mint absztrakt fogalom – pontosan definiált, és számos konkrét reprezentációja van. A szimmetria
építőköveinek klasszifikációja korunk matematikájának monumentális eredménye, melynek részletein számos
matematikus dolgozott. Ebben a fejezetben definiáljuk a szimmetria fogalmát, majd röviden összefoglaljuk az
egyszerű csoportok elméletét és osztályozását. Végül néhány lélegzetelállító kombinatorikai konstrukció
szimmetriái kerülnek terítékre (sporadikus csoportok).

1. Szimmetria
A szimmetria hétköznapi jelentése valamiféle szabályosság, egyensúly, arányosság, harmónia. Akkor mondjuk
dolgokra, élőlényekre, hogy szimmetrikusak, ha azok egyik része a másik tükörképe. Egyik legismertebb
szimmetrikus forma az emberi test. A szimmetria matematikai meghatározása ezeket magában foglalja, de ennél
sokkal általánosabb: a szimmetria műveletek segítségével van definiálva, olyan transzformációt értünk rajta,
amely a transzformált objektum valamilyen tulajdonságát megőrzi. Lássunk néhány példát arra, hogyan
magyarázzák ezt a matematikai szimmetria vezető kutatói:
„ ...valamely elemkonfigurációnak egy automorf transzformációk alkotta csoportra vonatkozó invarianciája.”,
Hermann Weyl: Symmetry 1952. [12]
„A szimmetria nem egy szám, vagy egy alakzat, hanem egy speciális transzformáció – egy objektum speciális
mozgatása. Ha az objektum a transzformáció után is ugyanúgy néz ki, akkor a transzformációt szimmetriának
mondjuk.”, Ian Stewart: Why Beauty is Truth, 2007. [11]
„Egy objektum teljes szimmetriáját úgy kell elképzelnünk, mint minden olyan mozgást, amivel egy matematikus
becsaphat minket, ha azt elvégezve azt mondja, hogy ő hozzá sem ért az objektumhoz.”, Marc Du Sautoy:
Finding Moonshine: A Mathematician’s Journey Through Symmetry 2008. [5]
Tehát valami szimmetrikus, ha definiálva van rajta egy speciális művelet, a szimmetria pedig egy speciális
transzformáció, egy mozgatás, nem pedig egy statikus tulajdonság. Tekintsük egy szimmetrikus objektum
összes szimmetriáját. Ez a halmaz zárt a leképezések kompozíciójára nézve, hiszen a szimmetrikus
transzformációkat egymás után elvégezve az objektum egy újabb szimmetriát kapjuk; tartalmazza az identitást
és minden szimmetriának van inverze. Tehát egy szimmetrikus objektum összes szimmetriáinak halmaza
csoport a leképezések kompozíciójára nézve.
„A számok a nagyságot mérik, a csoportok a szimmetriát”, M.A. Armstrong: Groups and Symmetry 1988. [1]
Mérésen általában azt értjük, amikor egy objektumhoz hozzárendelünk egy számot. Például:

Ezen leképezések általános alakja

a mérőszámok különböző típusúak lehetnek, a fenti példákban egész, illetve valós számok voltak. De miért
kellene beérni ennyivel? Miért ne rendelhetnénk az objektumokhoz például algebrai struktúrát, amennyiben
azok megragadják az objektumok valamilyen kulcsfontosságú tulajdonságát?
Például azt, hogy mennyire szimmetrikusak a szabályos sokszögek, mérhetjük a szimmetriacsoportjaikkal. (2.1.
ábra). Ugyanez a helyzet a szabályos testekkel (2.2. ábra), és a magasabb dimenziós szabályos objektumokkal.
2.1. ábra. A szabályos sokszögek szimmetriacsoportjai a diéder csoportok. Ezek tartalmazzák
a tengelyes tükrözést és a
szögű forgatásokat.
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2.2. ábra. A tetraéder
szimmetriacsoportját forgatva tükrözés és forgatás generálja. A
csúcsok számozásának rögzítése után ezek a műveletek jellemezhetők permutációkkal.
Csúsztatva tükrözés:
, forgatás:
.

Bizonyos kombinatorikai objektumoknak is mérhető a szimmetriája, ha a szimmetria operátor az elemek
valamilyen átrendezése. A
függvényt az
halmaz permutációjának nevezzük, ha bijektív.
Például ha
, és
,
az
egy-egy permutációja, akkor az
,
,
,
,
, és pedig az
,
,
,
,
függvény. Az
halmaz szimmetriái tehát az
halmaz permutációi. Permutációk szorzatán a permutációk egymás után való
végrehajtását értjük, először a bal-, majd a jobboldalit:
. Az identikus
leképezés is permutáció, azt majd fogja jelölni, továbbá minden permutációnak, mint függvénynek a
inverze is permutáció, így az halmaz permutációi csoportot alkotnak a leképezések kompozíciójára nézve.
Ezt a kompozíciót ezentúl egyszerűen csak jelöli.
Az
többváltozós polinom az
halmaz bármely permutációjára nézve
önmagába megy át, míg az
polinom csak az
, illetve az
változóinak
felcserélése esetén marad fixen.
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1.1. A csoportelmélet történeti gyökerei
A csoportelmélet fejlődése is a szokásos mintát követi: a csoportok a matematika több ágában, egymástól
függetlenül, különböző kontextusban bukkantak fel, de az absztrakció nem történt meg rögtön. [9] szerint a
csoport fogalma az alábbi négy területen jelent meg először:
Klasszikus algebra
(Lagrange, 1770) A 18. század végéig az algebra tárgya a polinomegyenletek megoldása volt. Lagrange a
harmad-, negyed-, majd a magasabb fokú egyenletek megoldásait vizsgálta, és megkonstruálta az
úgynevezett rezolvens egyenletet:
1.
megadta az

gyök és az eredeti egyenlet együtthatóinak egy racionális függvényét;

2.
megvizsgálta ezek lehetséges értékeit az

darab gyök permutálása mellett:

;

3.
ekkor a rezolvens egyenlet

.

Továbbá megmutatta, hogy osztója -nak, ami tulajdonképpen annak az általunk is ismert Lagrangetételnek a speciális esete, mely szerint véges csoport részcsoportjainak rendje osztja a csoport rendjét.
Lagrange még nem beszélt explicite csoportokról, az csak majd később, Galois munkájában jelent meg. Itt
tehát egy matematikai objektum (egyenletek) szimmetriáinak vizsgálata történt.
Számelmélet
(Gauss, 1801) Gauss Disquisitiones Arithmeticae című művében a következő „csoportok” jelennek meg: az
egész számok maradékosztályai modulo az összeadásra nézve; az előző multiplikatív csoportja; a bináris
kvadratikus formák ekvivalencia osztályai; és az -edik egységgyökök. Ezek mind Abel-csoportok, azaz a
csoportművelet kommutatív. Elvonatkoztatás azonban még itt sem történik, ezekről mind csak számelméleti
kontextusban van szó.
Geometria
(Klein, 1874) Egy geometriai alakzat tulajdonságai közül azok érdekesek, melyek bizonyos
transzformációkra nézve invariánsak, így a transzformációk az érdeklődés középpontjába kerülnek. Klein
erlangeni programjában kimondta, hogy a csoportelmélet fontos eszköze a geometria rendszerezésének. Ő a
csoport fogalmát már explicite használta.
Analízis
(Lie, 1874; Poincaré és Klein, 1876) Sophus Lie Lagrange és Galois polinomegyenletekre vonatkozó
eredményeinek differenciálegyenletekre való átvitelét tűzte ki célul. Ennek kulcsa olyan folytonos
transzformációcsoportok keresése, melyre az analitikus függvények invariánsak.
Kétségtelen, hogy az absztrakció a matematika egyik legfontosabb eszköze. Ha a matematikát egy szóban
kellene összefoglalnunk, bizonyára az absztrakció lenne az. Lényege, hogy hasonló dolgok közös tulajdonságait
megragadva, olyan új dolgokat fedezünk föl, ami igaz minden olyan dologra, melyre az adott tulajdonságok
teljesülnek: köztük a kiinduló dolgokra is, és olyanokra is, melyekre korábban nem is gondoltunk. Az absztrakt
fogalmak megjelenéséhez azonban idő kell. A 19. század első felében már számos konkrét csoportra volt példa,
de az absztrakt csoportfogalom csak a 19. század végén jelent meg. Legkorábban 1854-ben Arthur Cayley
beszélt úgy csoportokról, mint egy kétváltozós művelettel ellátott halmazról, de erre a kortársai nem igazán
figyeltek fel.
A csoportfogalom megjelenése után az elmélet szerteágazott: például véges-, kombinatorikus-, végtelen Abel-,
topologikus-, stb. csoportok elmélete.

2. Osztályozás
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Az osztályozás, vagy más néven klasszifikáció egy az emberek által gyakran végzett (elméleti) tevékenység,
mely alatt valamilyen sokaság elemeinek osztályokba rendezését értjük: a valamilyen szempontból azonos (van
olyan közös tulajdonság, mellyel az osztály minden eleme rendelkezik, de egyetlen osztályon kívül eső elem
sem) elemeket egy osztályba soroljuk. Az egyes osztályokon további osztályozás végezhető. Az osztályok egyes
elemei nyilván lehetnek különbözőek (pl. más a méretük), de az osztályozó tulajdonság szempontjából azonosak
(pl. a struktúrájuk ugyanazt a mintát követi).

2.1. Véges Abel-csoportok
Klasszikus példa osztályozásra a véges Abel-csoportok alaptétele. Minden véges Abel-csoport felbontható
prímhatványrendű ciklikus csoportok direkt szorzatára. A felbontásban szereplő tényezők rendjei sorrendtől
eltekintve egyértelműen meghatározottak.

2.2. Ornamentális szimmetriák
Geometriai motívumok szimmetrikus ismétlésével szép mintákat hozhatunk létre. A motívumok színe és
művészi formája a végtelenségig variálható, de az alapul szolgáló szimmetria-típusok száma véges. Az
euklideszi síkban 17 tapétacsoport, vagy más néven kétdimenziós tércsoport van [12, 4]. Granadában
(Andalúzia, Spanyolország), a mór építésű Alhambra palotában mind a 17 csoportból láthatunk mintákat.
Érdekes matematikai kihívás lehet turisták számára ezek felkutatása. [5] ezen szellemi kaland élményszerű
leírását tartalmazza. Miért pont 17? A válasz egy hosszú és bonyolult bizonyítás, de alapvető tény, hogy csak
néhány olyan síkidom (csempe) létezik, mellyel a sík átfedés- és hézagmentesen lefedhető. 3 dimenzióban 230
tércsoport (kristálycsoport) van.
A tapétacsoportok osztályozása teljes, így ha találunk egy látszólag újnak tűnő mintázatot, az is szükségképpen
a 17 eset (lásd 2.3. ábra) valamelyikébe tartozik.
2.3. ábra. A 17 szimmetria-típus alkalmazása a G betűre, mint mintára. A minták az Inkscape
(http://inkscape.org) vektorgrafikus rajzolóprogrammal lettek előállítva.
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2.3. Véges egyszerű csoportok
A véges egyszerű csoportok klasszifikációja, vagy más szóval a szimmetria építőköveinek meghatározása, a
matematikai egyik legfontosabb eredménye.

2.3.1. Egyszerű csoportok
12
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Gyakran értünk meg dolgokat úgy, hogy azt részekre bontjuk mindaddig, amíg a (tovább már nem bontható)
építőköveihez el nem jutunk, majd megvizsgáljuk, hogy ezekből a részekből hogyan rakható újra össze az egész.
Olyan ez, mint amikor a fizikában egy makroszkopikus objektumot atomjaira bontunk, majd az atomokat elemi
részecskékre. A matematika ugyanezt a módszert használja. Az egész számok építőkövei például a prímszámok,
ezekből az összetett számokat a szorzás (ami tulajdonképpen egy ismételt összeadás) segítségével tudjuk
előállítani.
2.4. ábra. Az egészek prímfelbontása és a csoportok felbontása közötti párhuzam

Természetes számok

Csoportok

Építőkövek

Prímek

Egyszerű csoportok

Kompozíció

Szorzás/Osztás

Bővítés/Faktorizálás

Mivel a csoportokat a számokhoz hasonlóan mérésre használjuk, szükségünk lenne csoportokra vonatkozó
dekompozíciós tételre (2.4. ábra). De vajon mik lesznek a szimmetriacsoportok építőkövei? Az világos, hogy
valamilyen részcsoportoknak kell lenniük, vagyis a szorzásra zárt részhalmazoknak. Ezek közül az „osztók”
szerepét az úgynevezett normális részcsoportok látják el. Ezt úgy értjük, hogy ha vesszük egy csoport valamely
normális részcsoportja szerinti mellékosztályainak a halmazát, majd a csoportbeli szorzás felhasználásával
értelmezzük azon egy is szorzást, akkor egy újabb csoporthoz jutunk (faktorcsoport), melyek elemei
tulajdonképpen az alapcsoport bizonyos „részei”. A pozitív egészek építőköveinek pontosan két osztója van:
és önmaga; a csoportok építőkövei azok melyeknek pontosan két normális részcsoportjuk van: a csak a neutrális
elemet tartalmazó részcsoport, illetve önmaga. Ezeket nevezzük egyszerű csoportoknak.

2.3.2. A tétel
Minden véges egyszerű csoport a következők egyikével izomorf:
1.
Prímszám rendű ciklikus csoport. Ezek mind Abel-csoportok.
2.
Legalább 5-öd fokú alternáló csoport (5 vagy annál több elem páros permutációit tartalmazza).
3.
Az alábbi típusú egyszerű Lie-csoportok:
a.
klasszikus Lie-csoport, nevezetesen a projektív speciális lineáris csoportok, unitér csoportok,
szimplektikus csoportok, és a véges testek fölötti ortogonális lineáris csoportok;
b.
a kivételes és a csavart Lie-csoportok (most ide soroljuk az úgynevezett Tits-csoportot is, mely szigorú
értelemben véve nem Lie-csoport).
4.
A 26 úgynevezett sporadikus csoport valamelyike.
A tételt igaznak tekintjük, a bizonyításban az utolsó ismert lyuk 2004-ben lett betömve. A bizonyítás azonban
darabokban van, több száz folyóiratcikk együttes eredménye. Ezek feldolgozására és egyesítésére
(egységesítésére) tettek kísérletet a [3, 13] könyvekben. Talán nem nagy merészség azt állítani, hogy nem
létezik ember, aki a bizonyítást teljes egészében ismeri, átlátja, és érti. A bizonyítás helyességébe vetett hit
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viszont útját állja annak, hogy az idősebb generáció helyébe lépő fiatal kutatók, PhD hallgatók ezzel tovább
foglalkozzanak, nekik ez már nem kihívás, hiszen látszólag „készen van”. A teljes matematikai szövegkorpusz
jól kereshető elektronikus tárolása a 21. század lehetősége. Ezek megértéséhez azonban emberi kapacitásra van
szükség. E nélkül ugyanis a tudás elveszhet.

2.4. Sporadikus csoportok
2.5. ábra. Sporadikus csoportok. A vonalak a részcsoport-viszonyt jelzik. A sötétebb árnyalat
jelzi, hogy az adott sporadikus csoport nem részcsoportja más sporadikus csoportnak.

A sporadikus csoportok nem tartoznak a tételben említett első három család egyikéhez sem, ők minden
szempontból kivételesek [2, 7]. Ezeket általában valamilyen matematikai struktúra automorfizmuscsoportjaként
lehet tetten érni. Hermann Weyl szerint a modern matematika vezérelve:
„Ha egy strukturált sokasággal támad dolgod, igyekezz automorfizmuscsoportját meghatározni: a minden
strukturális összefüggést megtartó elemtranszformációk csoportját.”[12]

2.4.1. Witt design –
Tekintsük egy 24 elemű halmaz 8 elemű részhalmazainak (oktád) egy olyan rendszerét, melyre igaz, hogy
minden ötelemű részhalmaza pontosan egy oktádhoz tartozik. Egy 24 elemű halmaz 5 elemű részhalmazainak
száma
, és minden oktádban
darab 5 elemű részhalmaz van. Jelölje az oktádok számát
. Mivel minden 5 elemű részhalmaz pontosan egy oktádban szerepel,

adódik, így
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Ez első ránézésre kissé kevésnek tűnhet, hiszen az 5 elemű részhalmazok száma elég nagy. Egy oktád azonban
elég sok 5 elemű részhalmazt tartalmaz, így ez egy nagyon tömör struktúra. Nem csoda, hogy olyan sok
szimmetriája van.

2.4.2. Leech-rács – körpakolás 24 dimenzióban
2.6. ábra. Körpakolás 2 dimenzióban. A jobb oldali minta a legsűrűbb kitöltése a síknak.

2.7. ábra. 3 dimenzióban az a leghatékonyabb pakolás, ahogy narancsokat vagy ágyúgolyókat
szokás egymásra helyezni.
15
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A körpakolás egy régi matematikai probléma. A cél adott térfogat kitöltése minél több gömbbel. Két
dimenzióban a megoldás könnyű, lásd 2.6. ábra. Kepler már 1611-ben sejtette, hogy a 3 dimenziós teret a
legsűrűbben úgy tudjuk gömbökkel kitölteni, mint ahogy általában a narancsokat elrendezni szokás a
zöldségboltban (2.7. ábra). Ennek bizonyítása csak 1998-ban történt meg Thomas Hales által, mely először
2005-ben jelent meg [8]. A feladat kiterjeszthető magasabb dimenzióra is. Jóllehet magasabb dimenziós
narancsok nincsenek, de a hatékony kitöltés által meghatározott rács használható információátvitelkor, mint
hibajavító kód. A helyzet 8 dimenzió fölött eléggé elbonyolódik, de 24 dimenzióban valami különleges történik.
A Witt design használatával felépíthetünk egy olyan rácsot, melyben egy 24 dimenziós kör másik 196560-at
érint (mint láthattuk, a 2 dimenziós megoldásnál minden kör 6 másikat érint). Ez már nem geometriai, hanem
egy kombinatorikai konstrukció. Egy gömb leírásához egy rendezett elem 24-esre van szükség (elég a gömb
középpontját megadni). Helyezzük az egyik gömböt az origóra (mind a 24 koordináta nulla), majd tekintsük
azokat a gömböket, melyek középpontjai a következők:
• Alkalmazzuk a Witt design konstrukcióját az
halmazra, majd minden oktádhoz rendeljük
azt a rendezett elem 24-est, melynek -edik komponense
vagy
, ha szerepel az oktádban, egyébként
pedig 0. Hagyjuk meg ezek közül azokat, melyben a negatív komponensek száma páros. Így

különböző rendezett elem 24-est (gömböt) kapunk.
• 2 komponens

vagy

, a maradék 22 pedig 0. Ilyenből

darab van.
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• Az egyik komponens

vagy

, a többi 23 pedig

vagy

. Ezek száma

Egy-egy példa a fenti három típusra:

Könnyű látni, hogy mind a 196560 pont origótól való távolsága
(itt távolságon a koordináták
négyzetösszegéből vont négyzetgyököt, azaz az euklideszi távolságot értjük). Továbbá, semelyik két gömbnek
nincs közös belső pontja, a szomszédosak érintik egymást.
A Leech-rács automorfizmuscsoportja (
fel 1968-ban.

) is egy sporadikus csoport, melyet John Horton Conway fedezett

2.4.3. Moonshine-elmélet
Az 1970-es évek végén John McKay egy számelméleti cikkben teljesen véletlenül bukkant rá a 196884 számra
(a történet bővebben: [10]), melyből a Szörnyeteg (Monster group: az 196884 dimenziós vektortér
szimmetriáiból álló sporadikus csoport) és a moduláris függvények egy váratlan kapcsolatára következtetett. Ezt
a jelenséget John Horton Conway nevezte el „moonshine”-nak a szó nem hétköznapi értelmében. A moonshine
ugyanis mint szleng, illegálisan párolt whiskey-t is jelent – bizonyítva ezzel, hogy a matematikusok sincsenek
híján a humornak.
Később kiderült, hogy ez nem csak egy véletlen egybeesés, hanem az elméletnek vannak fizikai vonatkozásai.
Úgy látszik tehát, hogy ezek a gigantikus algebrai struktúrák valahogyan jelen vannak a minket körülvevő
univerzumban [6].

3. Összegzés
A fejezetben először a mérés egyfajta általánosítását láthattuk: egy objektum szimmetriáját mérhetjük
csoportokkal. Ezt követően azt definiáltuk, hogy mikor mondjuk egy szimmetriacsoportot egyszerűnek, majd a
véges egyszerű csoportok osztályozásával folytattuk. Végezetül néhány furcsa csoport konstrukcióját
ismertettük.

4. Irodalomjegyzék
[1] M. A. Armstrong: Groups and Symmetry. Springer, 1988.
[2] Michael Aschbacher: Sporadic Groups. Cambrdige University Press, 1994.
[3] Oleg Bogopolski: Introduction to Group Theory. European Mathematical Society, 2008.
[4] John H Conway, Heidi Burgiel, and Chaim Goodman-Strauss: The Symmetries of Things. AK Peters, 2008.
[5] Marcus du Sautoy: Finding Moonshine: A Mathematician´s Journey Through Symmetry. 4th Estates Ltd.,
2008.
[6] Terry Gannon: Moonshine beyond the Monster: The Bridge Connecting Algebra, Modular Forms and
Physics. Cambridge University Press, 2006.
[7] Robert L. Griess: Twelve Sporadic Groups. Springer, 1998.
[8] Thomas C. Hales: A proof of the kepler conjecture. Annals of Mathematics, Second Series, 162(3):1065–
1185, 2005.
[9] Israel Kleiner: A History of Abstract Algebra. Birkhäuser, 2007.
[10] Mark Ronan: Symmetry and the Monster: The Story of One of the Greatest Quests of Mathematics. Oxford
University Press, 2006.
[11] Ian Stewart: Why Beauty Is Truth: The History of Symmetry. Basic Books, 2007.
[12] Hermann Weyl: Szimmetria. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982.
[13] Robert Wilson: Finite Simple Groups. Springer, 2009.

17
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

3. fejezet - Az ésszerűség határán Az irracionális számoktól a Cayleyszámokig
A számfogalom kialakulása évszázadokon át zajló folyamat eredménye. A fejezet tárgyát képező számokat a
görögök még nem ismerték (vagy ismerték, de nem tekintették számnak), ők ugyanis csak természetes
számokkal, illetve azok arányaival számoltak. Annak felfedezése, hogy az egységnégyzet átlójának hossza
ezekkel nem írható le, sokként hatott rájuk. A fejezet első részében igazoljuk, hogy a szabályos ötszög átlója és
oldala hosszának aránya irracionális, majd egy régről ismert eljárást mutatunk számok négyzetgyökeinek
közelítésére. Ezt követően megmutatjuk, hogy a valós, sőt még a komplex számokon túl is van élet: felépítjük a
kvaterniók és az oktávok algebráját. Ez utóbbi kettő már a 19. század vívmánya.

1. A pentagramma és az aranymetszés
„Mennyiségeket összemérhetőnek mondunk, ha ugyanazon mértékkel mérhetők, összemérhetetlennek pedig, ha
nem található hozzájuk közös mérték.” – Ez Euklidész Elemek X. könyvének első definíciója. Egy szakasz
mérhető az (egység mértékű) szakasszal, ha egyik végpontjából indulva az szakaszt egymás után véges
sokszor fölmérve eljuthatunk másik végpontjáig:

ahol a szakaszt és a hosszát kényelmi okokból azonosítottuk. Az
és
szakaszokat összemérhetőnek
mondjuk, ha mindkettő mérhető ugyanazzal a egység mértékkel, azaz léteznek olyan
és természetes
számok, hogy
és
. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy két szakasz összemérhető, ha hosszainak
aránya racionális szám. A módszer arra, hogy megkeressük két szakaszhoz a közös mértéket, tulajdonképpen az
euklideszi algoritmus. Tegyük fel, hogy az
szakasz a rövidebb, és mérjük fel ezt az
szakaszra az egyik
végpontjától kezdődően mindaddig, míg a maradék szakasz hossza kisebb nem lesz, mint
hossza. Ekkor, ha a
maradék hossza , akkor

ahol

. Folytatva az eljárást

és

és

-vel, majd

-mal, kapjuk, hogy

ahol
. Ha
és összemérhetők, akkor ez az eljárás véges sok lépés után véget ér
úgy, hogy valamely -ra
, és ekkor
az
és
szakaszok közös mértéke. (Megjegyezzük,
hogy szakaszok helyett nyugodtan tekinthetünk valós számokat.) A görögök kezdetben azt gondolták, hogy
bármely két szakasz összemérhető. Később belátták, hogy az egységnyi oldalú négyzet oldala és átlója nem
összemérhető, ennek következtében az egységnégyzet átlójának hosszát nem tekintették számnak. Könnyen
igazolható, hogy
és akkor és csak akkor összemérhető, ha az

lánctört véges.
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A pentagramma, azaz a szabályos ötszög átlói által alkotott ötágú csillag a püthagoreusoknál fontos vallási és
filozófiai szerepet töltött be. Ezért is volt misztikus Hippasus felfedezése, miszerint a pentagramma tartalmaz
két nem összemérhető szakaszt. Tekintsük az
szabályos ötszöget, és rajzoljuk meg mind az öt átlóját.
Az átlók
és
metszéspontjai egy újabb szabályos ötszög csúcsai.
3.1. ábra. Pentagramma

Világos, hogy az ötszög minden átlója párhuzamos az ötszög valamely oldalával, így az
és
háromszögek hasonlóak és
. Továbbá, mivel az
és a
, valamint a
és az
szakaszok párhuzamosak, így
és
. Tehát bármely szabályos
ötszögben az átló hossza úgy aránylik az oldal hosszához, mint az oldal hossza az átló és az oldal hosszának
különbségéhez. Jelölje most a szabályos ötszög átlóját
, oldalát
, és legyen
. Ekkor
és
. Az
különbséget képezve kapjuk, hogy
és
. Az eljárást folytatva az -edik lépésben, legyen
. Ekkor

továbbá

. Az eddigiek alapján az

és

elemeken végrehajtott euklideszi algoritmus
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és az arányukat leíró

lánctört végtelen, tehát a szabályos ötszög oldala és átlója nem összemérhető. Az

egyenlőségből következik, hogy

Ez az arány, melyről most beláttuk, hogy irracionális szám, aranymetszésként ismert.

2. Számok négyzetgyökének közelítése
Az alábbi iterációs eljárás
meghatározására Mezopotámiából származik. Tegyük fel, hogy
közelítsük
-t egy olyan
számmal, melyre

és ezen becsléssel a

Legyen
közelítésének hibája

tehát

hiba legfeljebb legyen. Ekkor

, vagyis a két korlát számtani közepe. Mivel

jobb közelítő érték, mint

jobb közelítő érték mint

, és

és így

és

,a

-gyel való

. Az eljárás ismétlésével kapjuk, hogy az

. Az algoritmus konvergenciájának igazolása az olvasó feladata (lásd 1. feladat).

Jóllehet az utókor számára csak a végeredmény maradt fenn, a mezopotámiaiak valószínűleg ezzel a módszerrel
kapták a
meglepően jó becslést.
A fenti módszert alkalmazták

közelítésére is. Az első lépésben

adódik. Ekkor a következő közelítő érték

mely
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miatt mindig felső becslése
Keressük
pontos értékét

adódik. A nevezőben

helyére újra

pontos értékének. Ehhez a becsléshez másféleképpen is eljuthatunk.
alakban. Négyzetre emelés és rendezés után
, majd

-t helyettesítve a

végtelen lánctörtet kapjuk, melynek a babiloniak által kapott
Alkalmazzuk az eljárást a

formula éppen az első közelítő törtje.

közelítésére. Ekkor a közelítő törtek a következők:

Valószínűsíthető, hogy az ókori görögök is ismerték ezt a közelítő eljárást, ugyanis Arkhimédész
következőképpen becsülte:

-at a

3. Élet a komplex számokon túl
A komplex számoknak rendezett valós számpárokkal való definiálása Sir William Rowan Hamilton nevéhez
fűződik. 1833-ban írt értekezésében dolgozta ki ezek algebráját, ahol a számpárokon értelmezett műveletek a
következők:

Könnyű belátni, hogy
vel jelölünk.

testet alkot ezekkel a műveletekkel, melyet komplex számtestnek nevezünk, és

-

Tekintsük a komplex számok halmazának

részhalmazát. Világos, hogy a
,
leképezés bijektív és művelettartó, vagyis
izomorfizmus, így
a részteste. Ez alapján mondhatjuk, hogy a valós számok egyben komplex számok is,
és ha valós számokat mint komplex számokat adunk, illetve szorzunk össze, az eredmény ugyanaz lesz, mintha
valós számokként tettük volna velük ugyanezt.
elemeit tehát nyugodtan azonosíthatjuk a valós számokkal,
így az
komplex szám helyett ezentúl csak -t írunk. Vezessük be az
jelölést. Ekkor az
komplex szám a következő alakban is írható:
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melyet az
komplex szám algebrai alakjának nevezünk. Világos, hogy
.A
komplex
szám konjugáltján a
komplex számot, míg abszolút értékén az
nemnegatív valós számot
értjük. Így a komplex számok abszolút értéke nem más, mint az -beli standard belső szorzatból származó
norma. Továbbá, bármely
esetén

teljesül. Ennek alapján

normált algebra

felett.

Az eddig elmondottakat úgy is tekinthetjük, hogy a sík pontjain egy rögzített
koordináta-rendszerben
sikerült olyan összeadást és szorzást definiálni, melyekre nézve a sík pontjai testet alkotnak, és ezek a műveletek
az tengelyen a valós számokon megszokott összeadást és szorzást indukálják. Vagy fordítva: az
tengelyen
(számegyenesen) adott összeadást és szorzást terjesztettük ki a sík pontjaira. A kérdés az, hogy a
háromdimenziós tér pontjain egy rögzített
koordináta-rendszerben lehetséges-e olyan összeadást és
szorzást értelmezni, hogy azok az
és
síkokon a komplex számok műveleteit indukálják. Tegyük
fel, hogy ez lehetséges. A fent megfogalmazott igények szerint

és

bármely

esetén. Legyen

Mindkét oldalt szorozva

Innen kapjuk, hogy

-val, majd alkalmazva a disztributivitást

, ami ellentmondás.

3.1. Kvaterniók
Hamilton 1843-ban rájött, hogy ha az általánosítás számhármasokra nem is, de számnégyesekre elvégezhető. A
négydimenziós tér rögzített
koordináta- rendszere mellett olyan összeadást és szorzást definiált,
mely az
és
síkokon a komplex számokon értelmezett szorzást indukálja. Ennek érdekében
a szorzás kommutativitását fel kell áldozni, de ettől még minden origótól különböző pontnak lesz multiplikatív
inverze. Ez volt az első példa ferdetestre. Tekintsük az
halmazon az alábbi összeadást és szorzást:

Könnyen ellenőrizhető, hogy
az

ezekkel a műveletekkel asszociatív gyűrű, melynek egységeleme
elem inverze,
22
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Tehát

ferdetest, melyet a kvaterniók ferdetestének nevezünk, és

Mint azt a komplex számoknál láttuk, az

-val jelölünk.

kvaternió azonosítható az

jelölésekkel az
elem
megadott elemek könnyedén összeszorozhatók az

valós számmal, továbbá az

alakba írható. Az ilyen „algebrai” alakban

egyenlőségek és a disztributív szabály alapján.
3.2. ábra. Kvaterniók báziselemeinek szorzása

Az
kvaternió konjugáltján az
kvaterniót értjük,
abszolút értékén pedig az
nemnegatív valós számot. A kvaterniók abszolút
értéke multiplikatív, így a kvaterniók ferdeteste normált algebra felett.

3.2. Cayley-számok
1844-ben, két hónappal a kvaterniók felfedezését követően John T. Graves levélben értesítette Hamiltont arról,
hogy sikerült a konstrukciót nyolc dimenzióra továbbvinni, vagyis létezik nyolcdimenziós algebra a valós
számok felett, melyben minden nullától különböző elemnek van inverze a szorzásra nézve. Hamilton
válaszlevelében rámutatott arra, hogy ez az algebra már nem asszociatív. Graves eredményének publikálását
addig halogatta, mígnem elsőbbségét el is vesztette: ezeket az úgynevezett „oktávokat” Arthur Cayley egy 1845ben publikált cikkének függelékében szintén kiépíti. Bár Graves és Hamilton is értesítették a folyóirat
szerkesztőségét Graves elsőbbségéről, az „oktávokat” az utókor Cayley-számokként ismeri.
Könnyű belátni, hogy a komplex számoktól a kvaterniókig úgy is eljuthattunk volna, hogy a
szorzaton a szorzást a következőképpen definiáljuk (vö. (3.1)):

Descartes-

Ha
kvaterniók, akkor ezzel a képlettel a
halmazon értelmezhetünk szorzást. Megjegyezzük,
hogy ekkor már a jobb oldali zárójelben kvaterniók szorzása történik, így ott a tényezők sorrendje fontos. Ez a
szorzás az (komponensenkénti) összeadásra nézve mindkét oldalról disztributív, így
algebra felett,
melynek dimenziója 8. Ez az algebra, melyet ezentúl Cayley-algebrának nevezünk és -val jelölünk, nem
asszociatív. Valóban,
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és

ahol a kvaterniókat most algebrai alakban írtuk.
Világos, hogy az
egységelem. Az
Cayley-számot az
konjugáltjának nevezzük. Könnyen ellenőrizhető, hogy
. Mivel
következik, hogy minden
Cayley-számnak létezik inverze:

Jelölje

természetes bázisát

Cayley-szám
valós szám,

. Ekkor minden Cayley-szám egyértelműen felírható

. A báziselemek szorzását a következő táblázat tartalmazza.

alakban, ahol

3.3. ábra. A Cayley-számok báziselemeinek szorzása

1

1

Ennek szemléltetésére kiválóan alkalmas a Fano-sík, ami tulajdonképpen egy szabályos háromszög a beírt
körével és a szögfelezőivel. Ezen pontnak tekintjük a 3 csúcsot, a 3 oldalfelező pontot és a beírt kör
középpontját, egyenesnek pedig az oldalak, a magasságvonalak, valamint a beírt kör által megadott
ponthármasokat. A pontokat a báziselemekkel azonosítjuk az ábrán látható módon. Bármely két különböző pont
pontosan egy egyeneshez illeszkedik; a két ponthoz tartozó báziselem szorzata az egyenes harmadik pontjához
tartozó báziselem, ha az egyenes irányításának (lásd nyilak) megfelelően szorozzuk őket össze, egyébként pedig
a harmadik ponthoz tartozó báziselem ellentettje.
3.4. ábra. Fano-sík – A Cayley-algebra báziselemeinek szorzása
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3.3. A számfogalom lezárása
Felmerülhet az olvasóban a kérdés, hogy a fenti általánosítással vajon meddig lehet, illetve meddig érdemes
elmenni.
Legyen

egy algebra, és

•
•

egy olyan függvény, mely eleget tesz a következő tulajdonságoknak:

;
;

•
minden

esetén. Ekkor a függvényt az

algebra involúciójának nevezzük.

A fent bemutatott eljárást úgy is összefoglalhatjuk, hogy adva van egy algebra a valós számtest felett egy
involúcióval (konjugálás), és tekintettük a
Descartes-szorzaton az alábbi összeadást, szorzást és
konjugálást:
•
•
•
Ekkor
szintén valós algebra, melynek egységeleme
. Ezt nevezzük Cayley-Dickson konstrukciónak.
Így jutottunk el a valós számoktól a Cayley-számokig, de ne feledjük, hogy minden egyes lépésnél elvesztettünk
valamit. A komplex számoknál le kellett mondanunk a rendezésről, illetve arról, hogy minden elem konjugáltja
önmaga, a kvaternióknál a kommutativitásról, a Cayley-számoknál pedig az asszociativitásról. Ferdinand Georg
Frobenius 1877-ben igazolt tétele szerint a kvaterniókon túl az asszociativitást már nem lehet megmenteni.
3.1. Tétel (Frobenius tétele). Ha olyan valós számtest feletti véges dimenziós algebra,
amely ferdetest, akkor izomorf a valós számok, a komplex számok, vagy a kvaterniók
algebrájával.
Adolf Hurwitz 1898-ban megmutatta, hogy a Cayley-számokon túl már sok jóra nem számíthatunk.
3.2. Tétel (Hurwitz tétele). Ha
olyan valós számtest feletti nemasszociatív normált
algebra, melyben minden nemnulla elemmel elvégezhető az osztás, akkor
izomorf a
Cayley-számok algebrájával.
25
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3.4. Négy-négyzetszám tétel
Azt, hogy minden pozitív egész felírható négy négyzetszám összegeként, már az 1600-as években többen is
sejtették, elsőként azonban Joseph Louis Lagrange bizonyította 1770-ben felhasználva Leonhard Euler egy
korábbi ötletét. Az itt közölt bizonyítás Hurwitz-tól származik, s a kvaterniók körében kiépíthető számelméleten
alapul.
Szükségünk lesz a következő állításra.
3.3. Lemma. Bármely

prímre léteznek olyan

és

egészek, hogy

Bizonyítás. Az állítás
esetén triviális. Legyen most
. Ha végigfut a modulo
teljes maradékrendszeren, akkor
értékei a kvadratikus maradékok és a maradékosztály
lesznek. A páronként inkongruens kvadratikus maradékok száma modulo
-re

éppen

, így

páronként inkongruens értéket kapunk. Ugyanez igaz -re, és így
-re is. Mivel
páronként inkongruens szám modulo
csak
darab van, a skatulya-elv szerint
és
valamely -re és -ra -vel osztva ugyanazt a maradékot adja, tehát az állítás
valóban teljesül. □
3.4. Tétel (Négy-négyzetszám tétel).
összegeként.
Bizonyítás. Az
értjük. Bármely

Ha

Minden pozitív egész felírható négy négyzetszám

kvaternió normája alatt az
esetén
,

és

nemnegatív valós számot

, akkor a fenti egyenlőségből

következik. Ez azt jelenti, hogy két, négy négyzetszám összegeként felírható egész szorzata is
felírható négy négyzetszám összegeként, tehát elég a tételt prímszámokra belátni.
Jelölje
az
kvaterniók egész együtthatós lineáris kombinációit, vagy más
szóval mindazon kvaterniókat, melynek vagy mindegyik komponense egész, vagy mindegyik
komponense páratlan egész fele. Ezeket szokás Hurwitz-kvaternióknak vagy Hurwitzegészeknek nevezni. Könnyen belátható, hogy
asszociatív, egységelemes,
zérusosztómentes gyűrű. Mivel nem kommutatív, külön beszélünk bal- illetve jobboldali
osztókról. Azt mondjuk, hogy a Hurwitz-egész a Hurwitz-egésznek jobboldali osztója, ha
van olyan
Hurwitz-egész, melyre
. Ha
jobboldali osztója az
és
Hurwitz-egészeknek, akkor -t az és jobboldali közös osztójának nevezzük; továbbá, ha
jobb oldali osztója és minden jobboldali közös osztójának, akkor azt mondjuk, hogy az
és legnagyobb közös jobboldali osztója, és a
jelölést használjuk.
A szokásos módon igazolható, hogy ha
megkaphatjuk a 24 db egységet:

egység, akkor
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Most megmutatjuk, hogy
az
normával jobb euklideszi gyűrű, azaz bármely
esetén léteznek olyan
, hogy
, ahol
.
Valóban, legyen

, tehát

ahol

nem feltétlenül Hurwitz-egész. Legyen

Ekkor

egészek megválaszthatók úgy, hogy

A

teljesüljenek. Ekkor

és ha

, akkor

és

Tehát jobb euklideszi gyűrű, így bármely két nemnulla elemének létezik legnagyobb közös
jobboldali osztója, mely megkapható az euklideszi algoritmus utolsó zérustól különböző
maradékaként.
Legyen

egy páratlan prím. Ekkor az előző lemma szerint létezik

úgy, hogy

Legyen
. Mivel
nem Hurwitz-egész, nem osztója sem nak, sem -nak. Legyen
. Ekkor
valamely
-ra. Ha egység
volna, akkor a jobboldali osztója lenne, és így -nak is, ami ellentmondás. Tehát
. Továbbá,
és
osztója
-nak, ezért
jobboldali osztója
-nak. Mivel nem osztója -nak, így nem lehet egység, tehát
.
Mivel

kapjuk,

hogy

ahol

Ekkor
és

. Tehát ha
. Ha
, akkor
, így léteznek olyan egészek és
. Legyen

és

kész vagyunk.
, hogy

, továbbá a
. Ezzel a tételt bebizonyítottuk. □

4. Feladatok
1.
Mutassa meg, hogy tetszőleges

pozitív valós szám esetén az
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sorozat konvergens és határértéke

!

2.
Alkalmazza a numerikus analízisből ismert Newton-féle érintőmódszert az
polinom
zérushelyének közelítésére, majd vesse össze a módszert a babiloniak négyzetgyökvonási algoritmusával!
3.
Igazolja Bhászkara alábbi, a XII. századból származó azonosságait, majd állítsa elő két négyzetgyök
összegeként a

számot!

a.

b.

4.
Igazolja, hogy bármely

kvaternió esetén

!

5.
Határozza meg az

és az

kvaterniók négyzetét és inverzét!

6.
Bizonyítsa be, hogy az

kvaternió kielégíti az

egyenletet, és ezen egyenlet gyökeinek halmaza kontinuum számosságú!
7.
Mi a kvaterniók ferdetestének centruma, vagyis melyek azok a kvaterniók, melyek minden kvaternióval
felcserélhetők?
8.
Mutassa meg, hogy a kvaterniók körében a

-nek végtelen sok négyzetgyöke van!

9.
Mutassa meg, hogy a Cayley-számok szorzása alternatív tulajdonságú, azaz bármely
teljesülnek az

azonosságok!
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10.
Igazolja a Cayley-számok báziselemeinek szorzását leíró táblázat helyességét!
11.
Mutassa meg, hogy a Fano-sík projektív sík!
12.
Definiálja a Hurwitz-egészek körében a baloldali osztó fogalmát, majd mutassa meg, hogy a bal és jobboldali
osztók nem mindig esnek egybe!
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4. fejezet - A
„És csinála egy öntött tengert, mely egyik szélétől fogva a másik széléig tíz sing volt, köröskörül kerek, és öt sing
magas, és a kerületit harmincz sing zsinór érte vala körül.” (Királyok első könyve, 7.23)
Abban, hogy ez a bibliai idézet számítási vagy mérési hibával terhelt, vagy a tizedesjegyek csak egyszerű
kerekítés következtében vesztek el, nem foglalunk állást. Cserébe bizonyítunk jónéhány -vel kapcsolatos
állítást.

1. irracionális
Arkhimédész észrevette, hogy tetszőleges kör kerületének és átmérőjének aránya mindig ugyanaz a konstans.
Ennek -vel, a kerület szó görög megfelelőjének kezdőbetűjével való jelölését valószínűleg Leonhard Euler
kezdeményezte 1737-ben. Arkhimédész ezen konstans értékére a körbe, illetve annak köré írt szabályos -szög
kerületének összehasonlításával a

becslést kapta.

Azt, hogy a nem írható fel két egész szám hányadosaként, már Arisztotelész is sejtette, de bizonyítást elsőként
Johann Heinrich Lambert publikált 1766-ban. Először a

egyenlőséget igazolta, majd megmutatta, hogy ha nullától különböző racionális szám, akkor az egyenlőség
jobb oldala irracionális. Mivel
, ebből már következik, hogy irracionális. Ez a bizonyítás azonban
csak Adrien-Marie Legendre egy 1806-ban közölt, a végtelen lánctörtekről szóló eredményével tekinthető
teljesnek. Legendre ugyanebben a munkájában azt is igazolta, hogy
irracionális.
Az alábbi bizonyítás Ivan Niven-től származik 1947-ből [7].
4.1. Tétel. A

irracionális szám.

Bizonyítás. Az állítással ellentétben tegyük fel, hogy
(feltehetően pozitív) egészek, melyre
. Legyen

ahol

ahol

racionális, azaz léteznek olyan
,

később megválasztandó, rögzített pozitív egész, és

alatt az

függvény

és

,

-edik deriváltját értjük. Megmutatjuk, hogy

pozitív egész. Mivel
-ed fokú polinom, így
és
függvények szorzatára vonatkozó deriválási szabályt alkalmazva kapjuk, hogy
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. Továbbá, a

A

így

Az

esetén az

polinomban minden

szám, mely nyilván nulla minden
esetben pedig
egész szám. Mivel
is egész számok. Mivel

Másrészt, ha

Elég nagy
egész. □

-nél kisebb

együtthatója
-ra. Ezért

, ha

egész
, az

, amely nyilván egész szám. Következésképpen
, így
, tehát
és
esetén
és
is pozitív, igazoltuk, hogy
valóban pozitív egész.
és

, akkor

esetén

alakú, ahol

, ekkor

, így

, ami ellentmond annak, hogy

pozitív

Ennél erősebb állítás is igazolható: nem lehet megoldása egyetlen olyan algebrai egyenletnek sem, melynek
együtthatói racionális számok, vagy más szóval, nem algebrai szám, hanem transzcendens. Ezt mint sejtést
már Euler, Joseph Louis Lagrange és Legendre is megfogalmazták. Megjegyezzük, hogy ebben a korban (1800as évek eleje) még nem tudták, hogy létezik-e egyáltalán transzcendens szám, mígnem 1844-ben Joseph
Liouville megmutatta, hogy a „jól approximálható” irracionális számok transzcendensek, így például az

szám transzcendens. A következő mérföldkövet 29 évvel később Charles Hermite helyezte el azzal, hogy belátta
az számról, hogy transzcendens. Rá egy évre Georg Cantor bebizonyította, hogy kontinuum sok transzcendens
szám van, azaz a valós (komplex) számok többsége transzcendens. Azt, hogy a is transzcendens, Ferdinand
von Lindemann igazolta 1882-ben, Hermite módszerét továbbgondolva. Itt a tétel egy általánosabb változatát
közöljük, bizonyítás nélkül.
4.2. Tétel (Lindemann-Weierstrass).
algebrai számok. Ekkor
algebrai számok esetén.

Legyenek

páronként különböző
tetszőleges

Innen
és
választással kapjuk, hogy nem írható fel két algebrai szám hányadosaként,
következésképpen nem lehet algebrai szám. A
eset az transzcendens voltát mutatja. Idézzük fel az
egyenlőséget. Mindkét oldalt négyzetre emelve
adódik. Mivel algebrai, így már nem
lehet az. Ezen eredmény jelentőségére a későbbiekben derül fény.

2. Buffon-féle tűprobléma
Egy rövid tűt egy vonalas lapra leejtve, mi a valószínűsége annak, hogy az keresztezni fog egy vonalat? - vetette
fel a kérdést George Louis Leclerc, Buffon grófja 1777-ben. Érezhető, hogy ez a valószínűség függ a lap
vonalainak távolságától és a tű hosszától. A rövid tű számunkra majd azt jelenti, hogy
, azaz a tű
egyszerre legfeljebb egy vonalat metszhet.
4.1. ábra. Buffon-féle tűprobléma
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A probléma érdekes, de mit keres a -vel foglalkozó fejezetben? Az derült ki, hogy a keresett valószínűség
pontosan

ami azért is meglepő, mert ezek szerint egyszerű kísérletezés során közelítő értéket kaphatunk a -re.
Az elsőként közölt bizonyítás magától Buffontól származik, ezzel történt meg a geometriai valószínűségi mező
megalapozása.
4.2. ábra. Buffon megoldása - a tű egyenessel bezárt szöge
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4.3. ábra. Buffon megoldása - geometriai valószínűségi mező

Tegyük fel, hogy a tű és a hozzá legközelebb eső egyenes által bezárt szög mértéke . Ekkor
tű metszi az egyenest, akkor a tű középpontjának az egyenestől mért távolsága legfeljebb
esetek számát az
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. Ha a
. Így a kedvező

A

mértékű terület reprezentálja, míg az összes esetek számát a
valószínűség tehát

és

oldalú téglalap

területe. A keresett

A következő bizonyítást először Joseph Emile Barbier publikálta 1860-ban [3].
Ha leejtünk egy tetszőleges hosszúságú tűt (akár a vonalak távolságánál is hosszabbat), akkor a metszéspontok
számának várható értéke

ahol annak a valószínűsége, hogy a tű pontosan vonalat fog metszeni. A keresett valószínűség (a tű legalább
egy vonalat fog metszeni) ekkor
. Ha a tű rövid, akkor nyilván
és
. A várható érték homogenitásából következik, hogy
. Tehát elég
lenne azt meghatározni, hogy egységnyi hosszúságú tű esetén mennyi a metszéspontok számának
várható
értéke.
4.4. ábra. Buffon-féle tűprobléma kör alakú tűvel

Vegyünk most az hosszúságú szakasz helyett egy átmérőjű, kör alakú tűt. Ennek hossza nyilván
. Egy
ilyet leejtve annak mindig pontosan két közös pontja lesz a vonalakkal, tehát a metszéspontok várható értéke .
Írjunk most a körbe és köré is egy-egy oldalú sokszöget. Jelölje a beírt sokszög kerületét
. A várható érték
lineáris, így a beírt sokszög vonalakkal való metszéspontjai számának várható értéke
, továbbá minden
olyan vonal, ami metszi a beírt sokszöget, metszeni fogja a kört is, így
. A körülírt oldalú
sokszög kerületét
-nel jelölve hasonló okoskodással jutunk a
egyenlőtlenséghez. Innen

miatt

ahonnan

adódik. Emlékezve arra, hogy

, újra a
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megoldást kapjuk.
Mielőtt az olvasó úgy dönt, hogy megpróbálja kísérletezés útján közelíteni a -t, megjegyezzük, hogy a
megfigyelt esemény relatív gyakorisága csak nagyon lassan konvergál ehhez a valószínűséghez. Példaként
megemlítjük, hogy a szerzők által elvégzett, számítógéppel szimulált kísérletben
paraméterek
mellett a tű 10000 leejtésből 6305-ször ért vonalat, amely a
pontosnak egyáltalán nem
mondható becslést adta. Mario Lazzarini
-ben azonban azt állította, hogy az általa végzett
kísérletből,
amikor a tű hossza a vonalak távolságának

része, a tű

-szor metszett vonalat. Ebből a

hat tizedesjegyig pontos közelítés adódott, ami ellentmondani látszik annak, hogy a fent említett konvergencia
lassú. Akkoriban már jól ismerték a

közelítést. Ha a tű hossza a vonalak távoságának

metszés valószínűsége

kísérletet, és tegyük fel, hogy -szor esik a tű valamelyik vonalra.

Becsüljük a

valószínűséget a

. Végezzünk

relatív gyakorisággal, -t pedig a

része, akkor a

racionális számmal. Ekkor a

ahonnan pedig a

egyenlőséghez jutunk. Ha a kísérelek száma, azaz a
többszöröse, akkor a bal és jobb oldal egyaránt egész
szám. Végezzünk először
kísérletet! Ha ebből
-szor esett a tű valamelyik vonalra, akkor máris hat
tizedesjegyig pontos közelítést kaptunk -re. Ha nem, végezzük el még
-szor, és így tovább. Lazzarini a
kísérletet pontosan
-szor végezte el, mire egyenlőséget kapott. Joggal merül fel a gyanú, hogy
a paraméterek és a kísérletek számának megválasztása nem volt véletlen, hanem a közelítendő egy már
korábbról ismert közelítő értéke motiválta azt.

VIDEÓ
Végezetül megemlítjük, hogy a Buffon-féle tűproblémát Pierre-Simon de Laplace általánosította arra az esetre,
amikor a síkot két, egymást metsző párhuzamossereg hálózza be. Ha ezen párhuzamos egyenesek távolsága és
, és a tű ezeknél kisebb hossza újra , akkor a keresett valószínűség

3. Formulák a számra
Az első analitikus formula a

számra Vieta 1579-es képlete, mely végtelen szorzatként állítja elő a

számot.

Vieta képlete.

Érdekesség, hogy valószínűleg ez az első végtelen szorzat a matematika történetében, mely alatt a következőt
értjük:
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A

ha létezik a határérték.
Vieta képletének bizonyítása. A
hogy

Az ismert

formulába

képletet -szer alkalmazva kapjuk,

-t helyettesítve kapjuk, hogy

azaz

Vegyük (4.1) mindkét oldalának határértékét

Helyettesítsük a (4.3) egyenletbe az

Felhasználva, hogy

mellett, ekkor (4.2) felhasználásával

számot, ekkor

esetén

, adódik, hogy

amiket a (4.4) egyenletbe helyettesítve a bizonyítandó állítást kapjuk. □
4.3. Jelölés. Jelölje
( szemifaktoriális) az
pozitív egészek szorzatát, tehát
ha páratlan.

-nél nem nagyobb, -nel azonos paritású
ha
páros, illetve
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John Wallis 1655-ben fedezte fel híres formuláját.
Wallis-formula.

Bizonyítás. Először kiszámoljuk az
Parciálisan integrálva:

amiből

határozott integrált, ahol

.

esetén

A rekurzióból, felhasználva az
ha
Felhasználva, hogy
minden
-ra

és

páros, illetve

értékeket, könnyen adódik, hogy
ha

páratlan.

-ben az integrandus pozitív és -ben monoton csökken, kapjuk, hogy

azaz

Rendezve az egyenlőtlenségeket, a következőt kapjuk:

A bal és a jobb oldal
esetén egyaránt
középső kifejezés is, ami bizonyítja a formulát. □

-hez tart, így a rendőr-szabály szerint a

James Gregory 1671-ben sorösszegként állítja elő -t, melyet Leibniz 1674-ben újra felfedez.
Leibniz sora a

Bizonyítás. Ha

számra.

, akkor

A fenti hatványsor minden
esetén egyenletesen konvergens a
tehát integrálhatunk rajta tagonként. Így minden
esetén
37
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intervallumon,

A

Legyen

hatványsor

A

abszolút

konvergens

a

intervallumon.

Az

helyen

, a sor tagjai váltakozó előjelűek és abszolút értékben szigorúan
monoton csökkenve tartanak nullához, így Leibniz nevezetes tételének értelmében a sor
konvergens. Ekkor a
hatványsor Abel tétele miatt a konvergencia-intervallum
végpontjában, -ben is folytonos balról, így a (4.5) egyenletet is felhasználva

□
-t végtelen sor alakban, majd Abraham de Moivre még ugyanabban az

James Stirling 1730-ban kifejezte

évben egyszerűsítette a képletet. Moivre igazolta először, hogy
valamilyen
konstanssal, majd Stirling bizonyította be, hogy
. A formula kimondása előtt célszerű megismerkedni
az alábbi definícióval.
4.4. Definíció.
és
Jelölése:

és

Legyenek

függvények. Azt mondjuk, hogy az

aszimptotikusan egyenlők, vagy
.

aszimptotika

-re, ha

.

Stirling-formula.

azaz

Az fenti aszimptotikája nagyon hasznos mind az analízisben, mind a valószínűségszámításban. A bizonyítás
előtt szükségünk lesz a következő definícióra.
4.5. Definíció.
-re

Legyenek
, szavakban
.

és
nagy ordó

függvények. Azt mondjuk, hogy
, ha létezik
konstans, hogy minden

A definíció megértéséhez célszerű megoldani a 9. feladatot!
Bizonyítás. Először igazolni fogjuk, hogy létezik
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majd kiszámoljuk

értékét. A (4.6) ekvivalens a logaritmálással kapott

egyenlőséggel, tehát az

sorozat konvergenciáját kell igazolnunk először. Vizsgáljuk az
felhasználva a
függvény Taylor-sorfejtését
esetén:

Így létezik

, hogy minden

különbséget,

esetén

Tehát az
sorozat monoton csökken az
küszöbindextől kezdve, így elég igazolnunk a
konvergenciához, hogy alulról korlátos. Használva (4.7)-t minden
esetén

A fenti levezetés utolsó egyenlőtlenségének igazolása az olvasóra marad, lásd 10. feladat.
(Megjegyezzük, hogy a 4.3 pontban a
minden
-re

sor pontos értékét is kiszámoljuk.) Tehát

azaz a sorozat alulról korlátos. Ezzel igazoltuk, hogy
Most meghatározzuk a

Ekkor

konvergens.

konstans értékét. Legyen

, így az utolsó egyenlőségnél a 4.3 Wallis-formulát felhasználva:
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Ezzel a Stirling-formulát bebizonyítottuk. □
A következő állítást Leonhard Euler igazolta 1734-ben.
Euler-sor.

Az eredmény azért is fontos, mert a zéta függvény egyik értékét,
-t adja meg. Számos különböző, elegáns
bizonyítás ismert, melyek felvonultatják az analízis több területét, a kettős integráloktól a Fourier-sorokon át a
komplex függvénytanig. Az itt közölt bizonyítás először 1954-ben jelent meg Akiva és Isaak Yaglom
feladatgyűjteményében, és nem használ a határértékszámításnál és a komplex számok egy alap azonosságánál
bonyolultabb fogalmat.
Bizonyítás. Először igazoljuk, hogy minden

esetén

Az ismert

komplex azonosság mindkét oldalának a képzetes részét véve a következő formulát kapjuk:

Legyen minden

esetén

ekkor
-val adódik, hogy minden

. A (4.9) egyenletbe behelyettesítve
-re

Tehát az -edfokú

polinomnak minden

esetén gyöke a
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-t, majd elosztva

A

, így

Mivel
Így

A
polinomban
összegére

összes gyöke

, vagyis

együtthatója

.

, így a Vieta-formula alapján a gyökök

adódik, így (4.8)-t igazoltuk. Szükségünk lesz még egy azonosságra:

Mivel
Felhasználva, hogy
után adódik

Alkalmazzuk (4.11)-t
egyenlőtlenséget. A

, így (4.8) mindkét oldalához
-et adva kapjuk (4.10)-t.
esetén
, rendezés és négyzetre emelés

-ra minden
esetén, és adjuk össze az darab kettős
bal oldali összeghez (4.8)-t, a jobb oldalihoz pedig
-t felhasználva kapjuk, hogy

Átrendezve

Mind a bal, mind a jobb oldal határértéke

esetén

, így a rendőr-szabály alapján

, a bizonyítást befejeztük. □

4. Feladatok
1.
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Egy pontot véletlenszerűen dobtunk egy négyzetrácsos lapra. Mennyi a valószínűsége annak, hogy az
kevesebb, mint
egységnyire esik valamelyik négyzet középpontjától?
2.
Egy rács 1 egység oldalú ( ) négyzetekre; ( ) egyenlő oldalú háromszögekre osztja fel a síkot. Mennyi a
valószínűsége annak, hogy a lapra egy 1 egység átmérőjű pénzérmét dobva az lefedi valamelyik rácspontot?
3.
Egy (kör alakú) érmét egy négyzetrácsos lapra dobunk. Mi a valószínűsége annak, hogy az érme ráesik
valamelyik rácsvonalra?
4.
Legyen az egységsugarú körbe, illetve köré írt szabályos -oldalú sokszög oldalának fele
hogy

és

. Igazolja,

5.
Lássa be a fejezetben is felhasznált

összefüggést!

6.

! Segítség: használja a Leibniz soránál megismert hatványsoros

Igazolja, hogy
módszert!
7.

A Stirling-formula segítségével határozza meg a

határértéket!

8.
Adjon olyan aszimptotikát

-re, melyben nem szerepel faktoriális!

9.
Bizonyítsa be a 4.5 definíció alapján, hogy
a.
,
b.

,
c.

,
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d.

(*)

,

e.

(**)

!

10.

(*) Adjon rövid bizonyítást a
egyenlőtlenségre! Segítség: próbáljon teleszkopikus összeggel
felülről becsülni, vagy próbáljon kicsit erősebb állítást belátni teljes indukcióval!
11.
(**) Bizonyítsa be az

azonosságot! Segítség: használja az Euler-sor bizonyításánál alkalmazott módszert kissé módosítva! (KöMaL
alapján)
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5. fejezet - Ókori problémák - újkori
bizonyítások
1. Három görög probléma
A fejezet első részében három híres ókori görög feladatot tárgyalunk. Ezek közül az első, „a kör
négyszögesítése” a köznyelvben gyakran a lehetetlen szinonimájaként szerepel. Vajon joggal?
Probléma (A kör négyszögesítése).
négyzet?

Adott körhöz szerkeszthető-e vele azonos területű

A kör a sugarát -rel jelölve a feladat nem más, mint egy olyan hosszúságú szakasz szerkesztése, melyre
, azaz
. Az alapkör sugarát nyilván tekinthetjük egységnyinek; ekkor a
hosszú szakasz
szerkeszthetősége a kérdés.
A következő feladat eredete egy legenda szerint az, hogy egy a Délosz szigetén kitört pestisjárvány elmúlásához
az istenek egy templom kocka alakú oltárának megkettőzését kérték. A kívánság teljesítése azonban akadályba
ütközött: a kőfaragók képtelenek voltak megszerkeszteni a kétszer nagyobb térfogatú kocka élét. Eratoszthenész
Platónikosz című dialógusa szerint az építészek Platónhoz fordultak a problémával, aki csak annyit mondott,
hogy szerinte az istenek célja a kéréssel csupán az emberek matematika művelésére való buzdítása. Megoldásról
azonban nem beszélt. A feladat tehát a következő.
Probléma (Kockakettőzés). Adott oldalú kockához szerkeszthető-e olyan hosszúságú
szakasz, melyre az oldalú kocka térfogata az oldalú kocka térfogatának kétszerese?
Nyilván
és
között fennáll az
egyenlőség. Ez azzal ekvivalens, hogy adott
hosszúságú
szakaszhoz szerkeszthető-e
hosszú szakasz. Az -t egységnyi hosszúságúnak tekintve a kérdés az, hogy
szerkeszthető-e
hosszúságú szakasz.
Már az ókori görögök számára sem jelentett kihívást egy adott szög két egyenlő részre osztása, azaz a
szögfelezés. Tetszőleges szög három egyenlő részre történő felosztását azonban nem tudták megoldani
(trisectio).
Probléma (Szögharmadolás).
osztani?

Lehetséges-e tetszőleges szöget három egyenlő részre

A problémák fenti megfogalmazása csak akkor tekinthető pontosnak, ha tisztázzuk, hogy mit értünk szerkesztés
alatt, milyen eszközökkel dolgozhatunk és azokkal mit lehet csinálni. Ez először Euklidész Elemek című
könyvében került rögzítésre. Egy síkbeli szerkesztési feladat leegyszerűsítve nem más, mint adott pontokhoz,
egyenesekhez, körökhöz újabbak (a megadottakkal valamilyen viszonyban lévők) szerkesztése. Egy szerkesztési
feladatot akkor mondunk euklideszi szerkesztéssel megoldhatónak, ha egy egyélű vonalzó és egy körző
segítségével az alábbi lépések véges számú ismétlésével elvégezhető:
1.
Adott vagy már megszerkesztett egyenesek, körök metszéspontjainak kijelölése.
2.
Két adott vagy már megszerkesztett pontra illeszkedő egyenes rajzolása.
3.
Két adott pont vagy már megszerkesztett pont távolságával mint sugárral kör rajzolása egy adott pontból mint
középpontból.
Az első lépésben „kijelölés” alatt azt értjük, hogy az adott vagy már megszerkesztett alakzatok metszéspontjait a
továbbiakban megszerkesztett pontoknak tekinthetjük. Példaképpen megmutatjuk, hogy a szakaszfelező pont
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szerkesztése elvégezhető euklideszi módon. Itt a két kiinduló pont a szakasz két végpontja. A 3. pont
engedélyével ezek távolsága körzőnyílásba vehető, majd mindkét végpont körül kör ezen sugárral kör
rajzolható. Az 1. pont szerint ezek metszéspontjai kijelölhetők, majd a 2. pont értelmében rájuk illeszkedő
egyenes húzható. Ezzel a szakaszfelező merőlegest megszerkesztettük, a felezőpont pedig a felező merőleges és
a szakasz metszéspontja.
5.1. ábra. Szakaszfelező pont szerkesztés

2. Előzmények
Ebben a részben a teljesség igénye nélkül említünk meg néhány, a fenti problémák megoldására tett kísérletet.
Mint azt látni fogjuk, mindegyik átlépi az euklideszi szerkesztés határait.

2.1. Körívekkel határolt síkidomok területe
A kör négyszögesítésével kapcsolatosan először Hippokratész ért el eredményeket kb. 2500 évvel ezelőtt. Bár
kör helyett csak „holdacskát” sikerült négyszögesítenie, ezzel elsőként szerkesztett körívekkel határolt
síkidomokhoz azokkal azonos területű négyszögeket. Egyik legismertebb észrevétele, hogy az ábrán látható
derékszögű háromszög oldalai fölé szerkesztett félkörök által határolt holdacskák területének összege a
háromszög területével egyenlő.
5.2. ábra. Hippokratész holdacskái
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Ennek igazságát rögtön láthatjuk, ugyanis ha a befogók fölé emelt félkörök területéből kivonjuk azoknak a
körszeleteknek a területét, amelyeket úgy kapunk, hogy az átfogó fölé emelt félkör területéből kivonjuk a
háromszög területét, éppen a holdak területét kapjuk. Speciálisan, ha a derékszögű háromszög egyenlő szárú,
akkor a holdak területének összege megegyezik annak a négyzetnek a területével, melynek csúcspontjai a
háromszög oldalfelező pontjai és az átfogóval szemközti csúcsa.
A következő példa egy holdacska és egy kör négyszögesítése. Adott két koncentrikus kör, melyek közül a
nagyobbik sugarának négyzete hatszor akkora, mint a kisebbiké. A kisebbik körbe rajzoljunk szabályos
hatszöget, majd az
,
és
sugarakat hosszabbítsuk meg az 5.3. ábrán látható módon. Legyenek ezen
félegyenesek metszéspontjai a nagyobbik körrel rendre , és . A
egyenlő szárú háromszög alapjára
rajzoljunk olyan körszeletet, amely hasonló az
szakaszhoz tartozó -sel jelölt körszelethez.
5.3. ábra. Kör és holdacska négyszögesítése
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Legyen
Továbbá, az

melyből

,

és
háromszög

. Az
és
szabályos háromszögek hasonlóak, így
csúcsból induló magassága

következik. Tehát az

az 5.3. ábrán látható

és

hasonló körszeletek

és

körszelettel. Jelölje a holdacska területét , a

.

területének aránya , és

háromszög területét pedig . Ekkor

vagyis
. Mindkét oldalhoz hozzáadva a belső körbe írt hatszög területét, a jobb oldalon a
holdacska és a kisebbik kör területösszegét, míg a bal oldalon a
háromszög és a hatszög területeinek
összegét kapjuk. Könnyű látni, hogy szerkeszthető olyan négyzet, melynek területe éppen a jobb oldalon lévő
összeg.

2.2. Neuszisz szerkesztés
A következőkben feltételezzük, hogy egy adott hosszúságú szakaszt fel tudunk venni úgy, hogy a szakasz két
végpontja egy-egy adott görbén legyen, a szakasz tartó egyenese pedig illeszkedjen egy adott pontra. Ez az
úgynevezett neuszisz szerkesztés nem végezhető el euklideszi módszerrel, de megoldható egy olyan vonalzóval,
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mely adott pontja körül elforgatható, és a szakasz hossza, mint távolság fel van rajta tüntetve. Arkhimédésztől
ismerjük annak módszerét, hogyan lehet egy ilyen vonalzó segítségével szöget harmadolni.
5.4. ábra. Szögharmadolás neuszisz szerkesztéssel

Legyen adott a harmadolandó szög. Ennek csúcsából rajzoljunk kört a vonalzón feltüntetett távolsággal.
Ekkor kijelölhetjük az , a és az
szögszár meghosszabbításán lévő pontokat. Helyezzük el a vonalzót
úgy, hogy a rajta megjelölt hosszúságú szakasz egyik végpontja az
félegyenesre, a másik a körívre
kerüljön, valamint a vonalzó illeszkedjen a ponthoz. Így megrajzolhatjuk az
egyenest. Jelölje a
szöget . Felhasználva, hogy az
és
háromszögek egyenlő szárúak, és hogy egy háromszög külső
szöge egyenlő a két nem mellette fekvő belső szögének összegével, kapjuk, hogy az
háromszög külső
szöge éppen .

VIDEÓ
Nikomédész a kockakettőzést neuszisz szerkesztés segítségével a következőképpen oldotta meg.
5.5. ábra. Nikodémész kockakettőzése neuszisz szerkesztéssel
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Tekintsük az
téglalapot, melynek oldalai és
hosszúságúak, majd hosszabbítsuk meg az
és
oldalakat, az utóbbit csak az pont felé. Húzzuk meg a kezdőpontú, az
oldal felezőpontján átmenő
félegyenest, és jelölje ennek a
oldal egyenesével vett metszéspontját . A
oldalra szerkesszük meg a
szabályos háromszöget, legyen ennek a
oldalhoz tartozó magassága . Húzzunk a
pontból
párhuzamost az
egyenessel, majd szerkesszük meg azt a ponton álmenő egyenest, melynek ezen egyenes
és a
egyenes közé eső darabja, vagyis a
szakasz hossza éppen (neuszisz szerkesztés). Végül legyen a
és
egyenesek metszéspontja
, valamint az
szakasz hossza. A
,
és
háromszögek hasonlóságából

Továbbá a párhuzamos szelők tételét a

szögre alkalmazva kapjuk, hogy

így

tehát a

szakasz hossza . Az

és

derékszögű háromszögekből

adódik. A négyzetre emelések elvégzésével, majd átrendezéssel az
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egyenlőséghez jutunk, melyet ha összevetünk az elsővel,

adódik. Azt pedig már Hippokratész korábban felismerte, hogy adott esetén a fenti aránypárt kielégítő és
szakaszok megszerkeszthetősége ekvivalens a kockakettőzés megoldhatóságával. Valóban, a fenti
egyenlőségből
és
. Az elsőből -t kifejezve, majd a másodikba beírva kapjuk, hogy
, vagyis az élű kocka térfogata kétszerese az élű kockáénak.

2.3. Szögharmadolás és kockakettőzés origamival
Az origamiról, mint papírhajtogatásról valószínűleg már mindenki hallott, de annak lehetséges matematikai
alkalmazásai már kevésbé ismertek. Adott egy négyzet alakú papírlap, a cél, hogy azon pusztán hajtogatás
segítségével egyeneseket és pontokat azonosítsunk. Egy hajtás minden esetben egy egyenes megszerkesztését
eredményezi. Ezen kívül egyenesnek tekintjük még a papírlap éleit. Az adott, vagy már megszerkesztett
egyenesek metszéspontjait adott, illetve megszerkesztett pontoknak tekintjük. Az úgynevezett Huzita-Hatori
axiómák írják le, hogy tulajdonképpen mit értünk „hajtás” alatt, milyen hajtások lehetségesek.
5.6. ábra. 1. és 2. axióma

1.
Bármely különböző

és

pontok esetén hajthatunk olyan egyenest, amely mindkettőjükön áthalad.

Bármely különböző

és

pontok esetén végezhetünk olyan hajtást, amely

2.
-t

-ra helyezi.

5.7. ábra. 3. és 4. axióma

1.
Bármely különböző és

egyenesek esetén végezhetünk olyan hajtást, amely -t -re helyezi.

2.
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Adott

pont és egyenes esetén végezhetünk

ponton átmenő

egyenesre merőleges hajtást.

5.8. ábra. 5. és 6. axióma

1.
Adott és különböző pontok és egyenes esetén végezhetünk olyan hajtást, amely
áthalad -n.

-t -re helyezi, és

2.
Adott különböző
-re helyezi.

és

pontok és és

egyenesek esetén végezhetünk olyan hajtást, amely

-t -re és

-t

5.9. ábra. 7. axióma

1.
Bármely
pont, valamint
merőleges -re.

és

egyenesek esetén végezhetünk olyan hajtást, ami

-t -re helyezi és

Könnyű látni, hogy az 5. és 6. axiómák által engedélyezett hajtás nem végezhető el mindig. A 6. axióma
végrehajtása nagyobb kézügyességet igényel: a papír csúsztatásával találhatjuk meg a megfelelő pozíciót.
Belátható, hogy ez a fentebb tárgyalt neuszisz szerkesztéssel ekvivalens.
5.10. ábra. Szögharmadolás origamival
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Vegyünk most egy négyzet alakú papírlapot, majd az 5.10. ábrán látható módon a bal alsó sarokból hajtsunk egy
egyenest. Ennek a lap alsó szélével bezárt szöge lesz a harmadolandó szög. Ezután hajtsuk meg a lap alsó
szélével párhuzamos
közép-, majd az alsó széléhez közelebb eső
negyedelővonalát. A 6. axiómát
alkalmazva keressük meg azt a hajtást, mely a lap bal alsó sarkát ( ) a
, a lap bal szélének felezőpontját
pedig a lap alsó szélével szöget bezáró
egyenesre helyezi. Megmutatjuk, hogy a felhajtott részen látható
negyedelővonal tartó egyenese a lap alsó szélével éppen
szöget zár be.
5.11. ábra. Szögharmadolás origamival; bizonyítás

Az 5.11. ábra jelöléseivel
, ahol az
pontból a lap alsó szélére állított merőleges
talppontja. Továbbá,
merőleges
-re, így az
,
és az
háromszögek egybevágóak,
tehát az
és
egyenesek az szöget valóban három egyenlő részre osztják.
Most bemutatjuk Peter Messer megoldását arra, hogyan végezhető el a kockakettőzés origamival, vagy
pontosabban, hogyan hajtható meg két szakasz, mely hosszainak aránya
. Ehhez először megmutatjuk,
hogyan osztható egy négyzet valamely oldalával párhuzamos egyenesekkel három egyenlő részre.
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5.12. ábra. Papírlap harmadolása

Az 5.13. ábra szerint először hajtsuk meg az
átlót, majd az
középvonalat, végül az
egyenest.
Jelölje az így keletkezett
háromszög
csúcsához tartozó magasságának talppontját , és legyen
. Ekkor
és – a kiinduló négyzet oldalát 1-nek tekintve –
. A
és
háromszögek hasonlósága miatt
, ahonnan
, tehát harmadoló pontja az
oldalnak. A másik
harmadoló pont – mint a
szakasz felezőpontja – már könnyedén hajtható.
Most induljunk ki egy olyan négyzetből, mely egyik oldalával párhuzamos egyenesekkel – az ábrán látható
módon – három egyenlő területű részre van osztva.
5.13. ábra. Kockakettőzés origamival

Alkalmazzuk azt a – 6. axióma által engedélyezett – hajtást, amely az pontot a
, a pontot pedig az
egyenesre helyezi. Ekkor az pont a
oldalt két részre osztja. Annak a bizonyítását, hogy ezen részek
aránya éppen
, az olvasóra bízzuk.

2.4. Bolyai János szögharmadolása
Bolyai Jánosnak a szögharmadolást egy derékszögű hiperbolaág segítségével sikerült elvégeznie.
5.14. ábra. Bolyai János szögharmadolása
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Szerkesszük meg a harmadolandó szöget az ábrán látható módon egy derékszögű koordináta-rendszerben,
majd tekintsük az
egyenletű hiperbolát. A szög egyik szára ezt a
pontban metszi. Rajzoljuk
meg azt a
középpontú kört, melynek sugara az
távolság kétszerese. Ez a hiperbolaágat az
szögtartomány egy
pontban metszi. Állítjuk, hogy a
egyenes tengellyel bezárt szöge éppen
harmada. Valóban, jelölje az
távolságot és tekintsük a
derékszögű háromszöget. Ekkor

és

Mivel

és

a hiperbola pontjai, így

, azaz

Innen átrendezéssel
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adódik. Behelyettesítve az
kapjuk, hogy

azaz

derékszögű háromszögből nyert

. Mivel

hegyesszög, így

, vagyis

és

értékeket, azt

.

3. Az euklideszi szerkeszthetőség elmélete
Az euklideszi értelemben vett szerkeszthetőség vizsgálatához vezessünk be egy koordinátarendszert úgy, hogy
kiválasztunk két adott, vagy megszerkeszthető pontot. Az ezekre illeszkedő egyenes lesz az tengely, a
kiválasztott pontok pedig a 0 és az 1. Ebben a koordinátarendszerben a pontok, egyenesek és körök már
számadatokkal jellemezhetők: a pont a két koordinátájával, az egyenesek tengelymetszeteikkel, a körök pedig a
középpontjuk koordinátáival és a sugarukkal. Ezekkel a számadatokkal generáljunk egy
testet, melyet a
továbbiakban alaptestnek fogunk nevezni. Ez nyilván konkrét esetben a valós számtest egy a racionális
számtestet tartalmazó részteste. A megengedett lépéseket vizsgálva látható, hogy két egyenes metszéspontjának
meghatározása, valamint két pontra illeszkedő egyenes tengelymetszeteinek a meghatározása elvégezhető a
négy alapművelet segítségével, így ezen műveletek elvégzésekor az adott és a megszerkesztett adatok által
generált test változatlan marad. Kör és egyenes, illetve két kör metszéspontjai koordinátáinak kiszámítása,
továbbá kör megrajzolásához a sugár meghatározása pedig másodfokú egyenlet megoldása (négyzetgyök vonás)
révén történik. Ekkor az a legszűkebb test, amely tartalmazza a metszéspontokat, illetve a kör adatait, nem más
mint az alaptest ezen másodfokú egyenlet megfelelő gyökeivel való bővítése. Tehát minden egyes szerkesztési
lépés után az adott és már megszerkesztett adatok által generált test vagy változatlan marad, vagy pedig egy
elemének a négyzetgyökével lesz bővítve. Ez a bővítés nyilván másodfokú algebrai bővítés. Tehát ha egy
szerkesztési feladat elvégezhető euklideszi módon, és minden egyes szerkesztési lépéséhez hozzárendeljük az
adott és már megszerkesztett adatok által generált testet, akkor testeknek egy olyan

sorozatát kapjuk, ahol minden
a megelőző
-nek legfeljebb másodfokú bővítése, és
a
megszerkesztendő adatokat már tartalmazza. Mivel egymás utáni bővítések esetén a fokszámok
összeszorzódnak, igaz a következő tétel.
5.1. Tétel. Legyen
a szerkesztési feladat kiinduló adatait tartalmazó legszűkebb test, és
legyenek
a megszerkesztendő alakzatok adatai. A szerkesztés euklideszi
értelemben csak akkor végezhető el, ha létezik
-nak olyan
bővítése, amely
mindegyikét tartalmazza, és melynek foka -hatvány.
Megjegyezzük, hogy ha még azt is feltesszük, hogy a -nak az normális bővítése (ennek érdekében csak
annyit kell tenni, hogy valahányszor egy másodfokú irreducibilis polinom egyik gyökével bővítünk, végezzük el
a bővítést a másik gyökkel is; ez akkor újra másodfokú bővítés lesz), akkor igaz a tétel megfordítása is. A
normalitásból ekkor az következik, hogy a bővítés Galois-csoportjának rendje -hatvány, így az feloldható.
Ekkor viszont -ban van olyan

normállánc, mely faktorainak rendje kettő. Az ehhez tartozó közbülső testek

sorozata olyan, hogy
az őt megelőző
-nek másodfokú bővítése, tehát
-ből
a
valamely
eleme négyzetgyökének adjungálásával származtatható. A bizonyítás azzal lesz teljes, ha megmutatjuk, hogy
adott koordináták összege, különbsége, szorzata, hányadosa, valamint négyzetgyöke megszerkeszthető
euklideszi módon, mivel ekkor
minden eleme – benne a megszerkesztendő alakzatok adataival –
szerkeszthető. Ez azonban már az olvasó feladata.
A teljesség kedvéért kimondjuk a szerkeszthetőség kritériumát, a klasszikus, és egy másik, akár középiskolában
is közölhető alakban.
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5.2. Tétel. Legyen
a szerkesztési feladat kiinduló adatait tartalmazó legszűkebb test, és
legyenek
a megszerkesztendő alakzatok adatai. A szerkesztés euklideszi
értelemben akkor és csak akkor végezhető el, ha létezik -nak olyan 2-hatvány fokú normális
bővítése, amely
mindegyikét tartalmazza.
5.3. Tétel. Legyen adott egy egységnyi hosszúságú szakasz. Az
pontosan akkor szerkeszthető meg, ha van olyan

hosszúságú szakasz

véges számsorozat, melyben mindegyik elem egy olyan első vagy másodfokú egyenlet gyöke,
melynek együtthatói az előző elemekből a négy alapművelettel nyerhetők.
Sőt az is igaz, hogy minden szerkesztés, ami elvégezhető körzővel és vonalzóval, elvégezhető csupán körző
felhasználásával is (természetesen az egyenes tényleges megrajzolása körzővel nem lehetséges, egy egyenes
megszerkesztése alatt most két pontjának megszerkesztését értjük). Ez az úgynevezett Mohr-Mascheroni-tétel,
melyet először Georg Mohr publikált 1672-ben. Lorenzo Mascheroni 1797-ben fedezte fel újra ezt a tételt.
Vonalzó tekintetében ugyanez már nem mondható el, de Poncelet és Steiner egy tétele szerint, ha a síkon adott
egy megrajzolt kör és annak a középpontja, akkor ennek felhasználásával már minden euklideszi szerkesztés
elvégezhető csupán vonalzó segítségével. Ezt a tényt Jean Victor Poncelet sejette meg 1822-ben, és Jakob
Steiner igazolta 1833-ban.

4. Megoldások
A körnégyszögesítés esetében, mint már említettük, a feladat adott egységnyi hosszúságú szakaszhoz
hosszúságú szakasz szerkesztése. Az alaptest itt a racionális számok teste (csak a 0 és az 1 pontok adottak), és
megszerkesztendő a
. Mint ismeretes, nem algebrai szám, azaz nem gyöke egyetlen racionális együtthatós
nem nulla polinomnak sem, így
sem lehet az. Tehát
nem eleme egyetlen algebrai bővítésének sem,
következésképpen a kör négyszögesítése nem végezhető el euklideszi módon.
A kockakettőzés esetében hasonlóan egységnyi hosszú szakaszhoz kell
hosszúságú szakaszt szerkeszteni.
Mivel
gyöke az
polinomnak, amely harmadfokú és irreducibilis a racionális számtest felett,
ezért a
algebrai szám foka , így nem lehet benne egyetlen kettőhatvány fokú bővítésében sem. Tehát a
kockakettőzés sem végezhető el euklideszi módon.
Végül a szögharmadolást tárgyaljuk. Itt az első kérdés az, hogy milyen adattal jellemezhetünk egy szöget.
Könnyű látni, hogy ha egy szög megszerkeszthető, akkor tudunk olyan szakaszt is szerkeszteni, melynek hossza
egyenlő a szög koszinuszával. Valóban, ha adva van egy szög, akkor rajzoljunk annak csúcsából, mint
középpontból egység sugarú kört, majd állítsunk merőlegest az egyik szár és a kör metszéspontjából a másik
szárra. Ezen egyenes és a másik szögszár metszéspontjának a szög csúcsától való távolsága éppen a szög
koszinusza. Ha azt akarjuk bizonyítani, hogy a másik két feladathoz hasonlóan a szögharmadolás sem végezhető
el euklideszi módon, elég megmutatni, hogy adott egységnyi hosszú szakaszból nem szerkeszthető
hosszúságú szakasz. Ez ugyanis azt bizonyítja, hogy nem szerkeszthető
-os szög, és így a
nem
harmadolható. A

trigonometriai összefüggés alapján kapjuk, hogy

Innen

jelöléssel, majd átrendezéssel a

egyenlethez jutunk. Valamely jól ismert teszttel (pl. Rolle-tétel) könnyen meggyőződhetünk arról, hogy az
egyenletnek nincs racionális gyöke, azaz a bal oldalon álló polinom irreducibilis a racionális számtest felett. A
megszerkesztendő adat tehát most is egy harmadfokú algebrai szám, ami nyilván nem lehet benne egyetlen
kettőhatvány fokú bővítésében sem.
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5. Szabályos sokszögek szerkeszthetősége
A szabályos sokszögek szerkeszthetőségének, vagy más néven a kör egyenlő területű részekre való
felosztásának kérdése is hasonló korú, mint az előzőek. Világos, hogy a kör két egyenlő területű részre
osztásához elég egy átmérő; ha egy erre merőleges másik átmérőt is megrajzolunk, akkor a kört máris négy
egyenlő részre osztottuk. A hat részre osztás is könnyen elvégezhető: a sugárral azonos nyílású körzővel, a körív
egy tetszőleges pontjából kiindulva kört rajzolunk, majd az eredeti és berajzolt körök metszéspontjából ezt újra
megtesszük. Az eljárás végén kapott metszéspontokat összekötve a középponttal, a kört hat egyenlő területű
részre osztottuk. Más szóval, ha a szomszédos metszéspontokat összekötjük, szabályos hatszöget
szerkesztettünk. Ha csak minden második metszéspontot kötünk össze, akkor pedig szabályos háromszöget.
Könnyen látható, hogy ha a kört annak sugaraival már egyenlő területű részre osztottuk, akkor az ívek
megfelezésével a
egyenlő részre osztás is megoldható.

5.1. Szabályos ötszög szerkesztésének egy módszere
Az alábbiakban Hippaszosz i.e. V. században felfedezett módszerének lényegét mutatjuk be. Tekintsük az
szabályos ötszöget.
5.15. ábra. Szabályos ötszög szerkesztése

Az

és

egyenlő szárú háromszögek a megfelelő szögeik egyenlősége miatt hasonlóak, így
, azaz
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Világos, hogy ha ismeretében meg tudjuk szerkeszteni a fenti arányt kielégítő
ötszög megszerkeszthető. Az

távolságot, akkor az

oldalú

egyenlőség a Pitagorasz-tétellel összeolvasva mutatja, hogy ha egy derékszögű háromszög befogóinak hossza
és , akkor annak átfogója
. A befogók hossza ismert, így a háromszög megszerkeszthető, a keresett
távolság pedig az átfogó és a rövidebb befogó különbsége.

VIDEÓ

5.2. Szabályos tizenötszög szerkesztése
Ez a szerkesztés Euklidész Elemek című könyvében (IV. 16. tétel) található. A feladat most az, hogy
szerkesszünk adott körbe írt szabályos tizenötszöget.
5.16. ábra. Szabályos tizenötszög szerkesztése

Jelöljünk ki a kör kerületén egy pontot és szerkesszük meg azt a beírt szabályos háromszöget és ötszöget,
melyeknek egyik csúcsa . Legyen az ötszög -val szomszédos csúcsa , a háromszög -val szomszédos
csúcsa (ugyanabban az irányban) pedig . Ekkor az
ív ötöd-, az
ív harmadrésze a körvonalnak, a
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ív a körvonal
hossza éppen

része. Legyen a
.

ív felezőpontja

. A szerkesztendő szabályos 15-szög egy oldalának

VIDEÓ

5.3. Szabályos sokszögek szerkeszthetőségének kritériuma
A szabályos sokszögek szerkesztésének problémáját Gaussnak sikerült megoldania az 1700-as évek végén.
Ezzel egyidőben megadta a szabályos 17-szög szerkesztését is. Eredménye amiatt is jelentős, mert abban az
algebra, a geometria és a számelmélet fúziója van jelen.
A tétel ismertetése előtt szólunk néhány szót a Fermat-prímekről. Fermat 1654-ben Pascalhoz írt levelében azt
állította, hogy a
alakú számok minden
természetes szám esetén prímszámok. Könnyen
ellenőrizhetjük, hogy az
esetekben tényleg prímszámot kapunk. Euler azonban 1732-ben
megmutatta, hogy az
eset összetett számot eredményez:

következésképpen Fermat állítása nem igaz. Olyannyira nem, hogy azóta sem ismerünk további (a fent
említettektől különböző) példát ilyen alakú prímre. Nyitott kérdés, hogy egyáltalán van-e még több, illetve ha
van, csak véges sok van-e. Ennek ellenére, mint azt Gauss következő tétele is mutatja, a
alakú prímek
mégis nevezetesek, hívjuk hát őket Fermat-prímeknek.
5.4. Tétel. A szabályos -szög
akkor és csak akkor szerkeszthető meg euklideszi
értelemben, ha
, ahol
különböző Fermat-prímek, továbbá
és tetszőleges nemnegatív egészek.
Bizonyítás. A szabályos
illetve a

szög szerkeszthetősége ekvivalens a

szög, vagy a

valós számok megszerkeszthetőségével. Tekintsük a

komplex -edik egységgyököt. Jól ismert, hogy az a polinom, melynek a gyökei pontosan a
primitív -edik egységgyökök (az úgynevezett -edik körosztási polinom), egész együtthatós,
a racionális számtest felett irreducibilis (lásd pl. [7] 3.9.9. tétel), és
fokú, ahol az
Euler-féle függvény. Ha ezen polinom egyik gyökével bővítjük a racionális számtestet, akkor
abban a polinom többi gyöke is benne lesz, mivel azok egymás hatványai. Tehát a racionális
számtest
fokú normális bővítésében van benne, így csak akkor szerkeszthető, ha
kettőhatvány. Mint ismeretes,
esetén

ami csak úgy lehet kettőnek valamely hatványa, ha a páratlan prímtényezők
alakúak. A bizonyítás teljes lesz, ha megmutatjuk, hogy maga is 2-nek hatványa. Ehhez
tegyük fel, hogy
, ahol
páratlan. Ekkor

ami osztható

-gyel, így

nem lehet prím. □

Tanulmányai során mindenki megtanulta, hogyan szerkeszthető például
ezeket felezhetjük, illetve másolással sokszorozhatjuk.
5.5. Következmény. Legyen
adott természetes szám.
szerkeszthető euklideszi értelemben, ha osztható -mal.

vagy

fokos szög. Ekkor nyilván

fokos szög pontosan akkor
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Valóban,
, így az előző tétel értelmében szabályos 120-szög és így annak egy oldalához tartozó
fokos középponti szöge is szerkeszthető. A szögmásolás elvégezhető euklideszi módón, így az összes olyan
szög szerkeszthető, melynek mérőszáma
többszöröse. Most tegyük fel, hogy
hárommal osztva egy
maradékot ad, azaz
, és fokos szög szerkeszthető. Ekkor a
fokos szög szerkeszthetősége miatt
az
fokos szög, és így a szabályos
-szög is szerkeszthető lenne. Ez viszont
miatt
ellentmond az előző tételnek. Hasonlóan juthatunk ellentmondásra, ha
.

6. Feladatok
1.
Adott egy négyzethálós papír és egy vonalzó. Meg tudjuk-e szerkeszteni az egyik négyzetoldalra támaszkodó
szabályos háromszög harmadik csúcsát?
2.
Igazolja, hogy a következő alapszerkesztések megoldhatók euklideszi szerkesztéssel!
a.
Adott szakasz és szög felezése.
b.
Adott szakasz és szög másolása.
c.
Adott egyenesre rajta kívül lévő, illetve rá illeszkedő pontból merőleges egyenes állítása.
d.
Adott egyenessel rá nem illeszkedő ponton át párhuzamos egyenes szerkesztése.
3.
Eukideszi szerkesztéssel osszon fel egy adott szakaszt

egyenlő részre!

4.
Adott az egységszakasz, valamint az

és

hosszúságú szakaszok. Szerkesszen

hosszúságú szakaszokat!
5.
Ha adott az egységszakasz, euklideszi értelemben szerkeszthető-e

hosszúságú szakasz?

6.
Adott
szakasz fölé rajzoljunk félkört, melynek középpontja a szakasz felezőpontja, sugara pedig a
szakasz hosszának fele, majd egy másikat alulra, szintén középponttal, de az előbbinél kisebb sugárral.
Jelölje ezen utóbbi félkörív
szakasszal vett metszéspontjait és . Végül rajzoljunk félköröket az
és
szakaszok fölé. Igazolja, hogy az így keletkezett Arkhimédész által szalinon-nak (sótartó) nevezett
síkidom területe egyenlő az
átmérőjű kör területével! (5.17. ábra)
5.17. ábra. Szalinon
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7.
Tekintsünk egy
derékszögű háromszöget, majd húzzuk meg a csúcshoz tartozó magasságot. Legyen
ennek talppontja . Ezután rajzoljunk az átfogó, valamint az
és
szakaszok ugyanazon oldalára egyegy félkört (5.18. ábra). Igazolja, hogy az így keletkezett Arkhimédész által arbelosz-nak (cipészkés)
nevezett síkidom területe egyenlő annak a körnek a területével, melynek átmérője a
magasság!
5.18. ábra. Arbelosz
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8.
Tudjuk, hogy
fokos szög szerkeszthető, és bizonyítottuk, hogy
fokos nem. Azt, hogy szabályos ötszög
szerkeszthető, már Euklidész is tudta. Bizonyítsa ezen tények ismeretében az 5.5. következményt!
9.
Mutassa meg, hogy ha
és
szerkeszthető, akkor szabályos

relatív prímek, és szabályos
-szög is szerkeszthető!

-szög, valamint szabályos
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6. fejezet - „...semmiből egy ujj, más
világot teremtettem”
Bolyai János mind magyar, mind az egyetemes matematika történetének jelentős alakja. Élettörténetét,
munkásságát számos monográfia tárgyalja, eredményeinek jelentőségét több irodalmi mű is méltatja. Nevét
leginkább az abszolút, illetve a nemeuklideszi geometria megalkotásához kapcsoljuk. Mint ahogy azt Kiss
Elemér [6] kutatómunkája is mutatja, Bolyai János számelméleti kérdésekkel is foglalkozott. Ebben a fejezetben
a nemeuklideszi geometria vázlatos bemutatása után Bolyai néhány számelméletből ismert tételre adott
bizonyítását közöljük.

1. A tér abszolút igaz tudománya
A geometria axiomatikus felépítése már Euklidész Elemek című művében megjelent. Ennek lényege, hogy a
tárgyalás alapját néhány kiválasztott alapfogalom és automatikusan érvényesnek tekintett egyszerű állítás
(axióma) képezi. Minden további fogalom definiálásakor azt mondjuk meg, hogy az a már meglévő
fogalmainkkal (köztük az alapfogalmakkal) milyen logikai kapcsolatban van. A tételek pedig a már korábban
igazolt tételekből és az axiómákból logikailag levezethető kijelentő mondatok.
Euklidész Elemek I. könyvének 23. definíciója szerint „két egyenes párhuzamos, ha azok egy síkban fekszenek
és mindkét irányban meghosszabbítva nem metszik egymást”. A 28. tétel pedig azt állítja, hogy „ha a metszőnek
ugyanazon az oldalán a két belső szög összege két derékszög, akkor a két egyenes párhuzamos”. Ennek
megfordítását azonban Euklidész axiómaként tekintette. Ez az úgynevezett 11. axióma (vagy V. posztulátum).
Axióma. „És hogy ha két egyenest úgy metsz egy egyenes, hogy az egyik oldalon keletkező
belső szögek (összegben) két derékszögnél kisebbek, akkor a két egyenes végtelenül
meghosszabbítva találkozzék azon az oldalon, amerre az (összegben) két derékszögnél kisebb
szögek vannak.”
Tehát a 28. tétel azt garantálja, hogy egy síkban adott egyeneshez rá nem illeszkedő ponton át létezik
párhuzamos, míg az axióma ennek a párhuzamosnak az egyértelműségét feltételezi. Lévén az állítás
bonyolultabb, mint általában az axiómák szoktak lenni, ez az axióma már az ókori matematikusoknak is szemet
szúrt, majd évszázadokon át kísérleteztek ennek (a többi axióma alapján történő) igazolásával. Ezek a
próbálkozások többnyire csak valamilyen könnyebben emészthető helyettesítő axiómához vezettek. Például: a
síkon adott egyeneshez rá nem illeszkedő ponton át egy és csakis egy párhuzamos húzható. Ez alapján szokás az
V. posztulátumot párhuzamossági axiómának nevezni. Többen indirekt bizonyítással próbálkoztak, azaz a
maradék axiómához hozzácsatolták az V. posztulátum tagadását. Voltak akik ellentmondásra jutottak, de mint
később kiderült, a hiba nem az indirekt feltevésben, hanem a gondolatmenetükben volt. Johann Heinrich
Lambert – kinek nevéhez a és számok irracionális voltának igazolása fűződik – is az indirekt úton indult el,
ellentmondásra azonban nem jutott. A kapott tételek igazát azonban valószínűtlennek tartotta, az új geometria
lehetőségét nem ismerte fel. Feltehetően így volt ezzel Carl Friedrich Gauss is.
Bolyai János munkásságának legismertebb eredménye egy olyan geometria felépítése, mely mellőzi a
párhuzamossági axiómát, vagy más szóval, nem foglal állást annak érvényessége mellett. Ennek az úgynevezett
abszolút geometriának egy-egy speciális esete az euklideszi és a nemeuklideszi geometria. Mindkét rendszer
ellentmondásmentes, logikailag lehetséges. „...a semmiből egy ujj, más világot teremtettem” – értékelte saját
munkáját Bolyai János 1823. november 3-án édesapjának írt levelében. Az eredmények Bolyai János egyetlen
nyomtatásban is megjelent művében, az Appendixben vannak publikálva.
6.1. ábra. Bolyai János: A párhuzamosság definíciója
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Az Appendix 4 részből áll, összesen 43 paragrafust tartalmaz. Az első paragrafusban a párhuzamosság
definícióját találjuk. Tekintsünk egy egyenest és egy rá nem illeszkedő pontot. Ha a pontból kiindulva
egy félegyenest húzunk, amely metszi az egyenest az egyik irányban, és ezt a félegyenest forgatjuk (vagyis
metszéspontot a végtelen felé toljuk), akkor szükségszerűen bekövetkezik az a helyzet, amikor a félegyenes már
nem metszi -t. Bolyai az ilyen határegyenest nevezi -val párhuzamosnak. Az V. posztulátum avval
ekvivalens, hogy ez a határhelyzet pontosan akkor következik be, mikor az szög derékszög. Ez azonban a
maradék axiómák alapján akár hamarabb is megtörténhet. Ekkor viszont szimmetria okok miatt legalább két,
ponton átmenő párhuzamos létezik -hoz. Ez lesz az úgynevezett hiperbolikus geometria. Bolyai e két
lehetőséget illetően nem foglal állást, és felépíti a „tér abszolút igaz tudományát”, melynek tételei érvényesek
mind az euklideszi, mind a hiperbolikus geometriában. Az alábbiakban egy ilyen általános érvényű tételt
ismertetünk.
6.1. Tétel. Egy háromszögben az oldalakkal egyenlő sugarú körök kerületei úgy aránylanak
egymáshoz, mint a velük szemben lévő szögek szinuszai.
Tehát, ha a háromszög oldalai
és , a velük szemben lévő szögei rendre
kerületét
jelöli, akkor a tétel szerint

és , és az

sugarú kör

Az euklideszi geometriában az sugarú kör kerülete
, így ott a tétel a jól ismert szinusz-tétel. A 29.§-ban
igazoltak szerint ha a pont és az egyenes távolsága , és
, akkor

ahol egy úgynevezett hiperbolikus állandó, amely független az egyenes és a pont megválasztásától. A 30.
szerint az sugarú kör kerülete

így a hiperbolikus geometria szinusz-tétele:
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A (6.1) egyenlőség szerint ha
vagy
, akkor
. Euklideszi geometriában
, tehát a
hiperbolikus síkon „kicsiben” az euklideszi geometria van érvényben, így az euklideszi geometria felfogható,
mint a hiperbolikus geometria határesete.
Végül megemlítjük, hogy a nemeuklideszi geometria felfedezőjeként Bolyai János mellett az orosz Nyikolaj
Ivanovics Lobacsevszkij-t, sőt, még Gauss-t is szokták említeni. A prioritási kérdések vizsgálata a jegyzetnek
nem tárgya, az ez iránt érdeklődő olvasónak Kiss Elemér [6] könyvét ajánljuk. Az abszolút geometria
felfedezése viszont vitathatatlanul Bolyai János érdeme.

2. A álprímekről
Az úgynevezett kis Fermat-tételt, miszerint ha az

egész szám nem osztható a

prímmel, akkor

Pierre Fermat sejtette meg 1636-ban, bizonyítást azonban nem adott rá. Az első bizonyítást a rendelkezésre álló
adatok alapján Gottfried Wilhelm Leibniz-nek tulajdonítják. Felmerül a kérdés, hogy ez a tétel alkalmas-e
prímtesztnek: igaz-e hogy ha eleget tesz a fenti kongruenciának, akkor szükségképpen prím. Azt, hogy a
kérdésre a válasz nemleges, Bolyai János a következő példával illusztrálta:
és
választással
osztható
-gyel, és
nyilván nem prím. Valóban,
, és
így

ahonnan a kongruencia mindkét oldalának négyzetre emelésével kapjuk az állítást. Bolyai egy az édesapjának
címzett levelében azt állítja, hogy erre a példára nem vaktában, hanem „elmélet után menve” talált. Ezen
„elmélet” alatt vélhetően az alábbi tételét értette.
6.2. Tétel. Legyenek
osztója. Ha

és

prímszámok, valamint

olyan egész, melynek sem

sem

akkor

Bizonyítás gyanánt Bolyai eredeti gondolatmenetét közöljük. A kis Fermat-tétel szerint

Az első kongruencia mindkét oldalát

, a másodikét

kitevőre emelve kapjuk, hogy

Mivel a modulusok relatív prímek,
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teljesül minden a feltételeknek eleget tevő -ra, -re és -ra. Ha ezt megszorozzuk az

kongruenciával, akkor a tétel állításában szereplő kongruenciát kapjuk, tehát elegendő ez utóbbi teljesülésének
feltételeit vizsgálni. (6.2) szerint léteznek olyan és egészek, hogy
és
, így
(6.4) pontosan akkor teljesül, ha

és

ami az
tétel érvényes.
Bolyai az

kongruenciák együttes fennállásával ekvivalens. Tehát a

speciális esetet vizsgálva juthatott el a
és
, melyből a tétel szerint

,

prímekhez. Ekkor ugyanis
következik.

Megjegyezzük, hogy a fenti tételt (csak az
esetre) először Sir James Hopwood Jeans publikálta [5]
évtizedekkel Bolyai János halála után. Ha az összetett szám és
valamely -ra, akkor et alapú álprímnek nevezzük. A 341, mint példa ilyenre, már Bolyai előtt is ismert volt: Pierre Fréderique
Sarrus találta meg először 1820-ban.
Bolyai igen szellemes módszerrel látta be, hogy az

egész is alapú álprím. Ehhez a

triviálisan fennálló kongruenciát vette alapul, majd annak mindkét oldalát először négyzetre, majd
a

kongruenciához jutott. Mivel

összetett szám,

-ra emelve

valóban álprím.

3. Fermat két-négyzetszám tétele
6.3. Tétel. Egy

páratlan prím pontosan akkor írható fel két négyzetszám összegeként, ha
.

Ezt a szintén Fermat-tól származó tételt egyes források szerint maga Fermat, mások szerint Leonhard Euler
igazolta először az úgynevezett „végtelen leszállás” elvét használva, de azóta is újabb és újabb bizonyítások
születnek. Bolyai erre a tételre négy különböző bizonyítást is adott, melynek egyikét most itt bemutatjuk. A
kiindulópont az alábbi állítás volt, melyet Bolyai – a bizonyítandó állítással együtt – szintén Gauss
„Disquisitiones Arithmeticae” című művéből ismert. Ezt az állítást itt egy alternatív bizonyítással közöljük.
6.4. Lemma.

Ha a
.

prím

alakú, akkor van olyan

egész, melyre

Bizonyítás. Valóban, legyen például
. Ha
minden tényezőjét
szorozzuk (-1)-gyel, akkor a páros számú szorzás miatt a szorzat nem változik. Továbbá,
minden
esetén
, így

ahol az utolsó kongruenciát a Wilson-tétel garantálja. □
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Mint látni fogjuk, Bolyai a tétel bizonyításában a
ún. Gauss-egészek aritmetikáját
használja. Mára már jól ismert, hogy ez a halmaz euklideszi gyűrű, tehát kiépíthető benne a racionális egészek
körében megszokott számelmélet analogonja: itt is beszélhetünk oszthatóságról, maradékos osztásról,
legnagyobb közös osztóról, prímekről, stb. Ahogy azt az elnevezés is sugallja, a
gyűrűben ezt az elméletet
Gauss alapozta meg, de a levéltári adatok alapján úgy tűnik, Bolyai tőle függetlenül, maga is kiépítette azt.
.
A 6.3. tétel bizonyítása. Legyen tetszőleges
szerint létezik olyan természetes szám, melyre
körében

Világos, hogy

alakú prím. Ekkor az előző lemma
osztója
-nek. A Gauss-egészek

egyik tényezőnek sem lehet osztója, ugyanis

nyilván nem Gauss-egész. Tehát nem Gauss-prím. Ekkor viszont felbomlik két
-től és
-től különböző Gauss-egész szorzatára:
. Mindkét oldalt konjugálva
kapjuk, hogy
, majd a kettőt összeszorozva

adódik, ahonnan

és

miatt

következik.

A fordított állítás triviális, hiszen egy négyzetszám néggyel osztva csak 0 vagy 1 maradékot
adhat, így két négyzetszám összegének lehetséges maradékai 0,1 vagy 2. Tehát
alakú
egész nem lehet két négyzetszám összege. □
Bolyai azt is megmutatta, hogy ez a felbontás sorrendtől eltekintve egyértelmű. Tegyük fel, hogy létezik -nek
egy másik,
felbontása is. Ekkor

Ekkor

az
és

Gauss-egész osztója, így felírható
rendre az
és
Gauss-egészek
miatt

egy-egy

alakban, ahol
osztója. Ekkor

ahonnan prím volta miatt
, vagy
következik. Az első egyenlőségből kapjuk, hogy
vagy egyike , a másik
; a második egyenlőséggel is hasonló a helyzet. Így

Gauss-egészek. Jelölje ezek egyikét
, a másik ekkor nyilván
. Innen
következik, ahol
négyzetszámok sorrendjében különbözik.

, és a kettő szorzata (6.5) miatt
. Tehát a két felbontás legfeljebb a

Végül a teljesség kedvéért kimondjuk a két-négyzetszám tételt tetszőleges pozitív egészre. A bizonyítás
megtalálható pl. itt: [3].
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6.5. Tétel. Egy pozitív egész szám akkor és csak akkor írható fel két négyzetszám
összegeként, ha prímfelbontásában minden
alakú prím páros kitevőn szerepel.

4. Feladatok
1.
Az euklideszi geometria Ön által tanult felépítésében igazolja, hogy tetszőleges háromszög belső szögeinek
összege
, majd keresse meg, hol van a bizonyításban kihasználva a párhuzamossági axióma!
2.
Mutassa meg, hogy az 561 univerzális álprím (Carmichael-szám), azaz minden
kis Fermat-tételt!

egész esetén kielégíti a

3.
(**) Igazolja, hogy az pozitív egész akkor és csak akkor univerzális álprím, ha
az minden prímosztója esetén! (Korselt-kritérium)

négyzetmentes, és

4.
Igazolja, hogy ha egy

pozitív egész esetén

nem prím, akkor 2 alapú álprím!

5.
Igazolja, hogy

akkor és csak akkor prím, ha

6.
Igazolja, hogy a két négyzetszám összegeként felírható egészek halmaza zárt a szorzásra nézve!
7.
Lássa be, hogy ha két négyzetszám összegeként felírható egész hányadosa is egész, akkor ez a hányados is
felírható két négyzetszám összegeként!
8.
(*) Igaz-e, hogy ha
nézve?

rögzített egész, akkor az

alakú számok halmaza is zárt a szorzásra
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7. fejezet - Az algebra alaptétele
Az algebra alaptétele azt állítja, hogy minden nemkonstans, komplex együtthatós polinomnak van gyöke a
komplex számok körében.
Az algebra alaptétele.
melyre
.

Ha

nemkonstans polinom, akkor létezik

,

A tételnek rengeteg bizonyítása van, meglepő módon azonban a legtöbb az analízis eszköztárát alkalmazza, és
még a leginkább algebrai bizonyítás is használ analitikus eszközt. A fejezetben, a történelmi vonatkozások
tárgyalását követően, a tételt többféleképpen is igazoljuk. Célunk ezzel – a bizonyítások megismertetésén túl –
az, hogy a matematika különböző területeinek (algebra, topológia, komplex függvénytan) módszereiből ízelítőt
adjunk.

1. A bizonyítás története
A gyakorlati számítások először a polinom egyenletek megoldóképletének keresését helyezték a középpontba.
Polinom alatt Gaussig mindenki valós együtthatós polinomot értett, ez azonban nem túl erős megszorítás.
A másodfokú egyenlet megoldóképlete 3600 éve, a mezopotámiaiak óta ismert. A harmadfokú egyenlet
megoldóképletét Cardano publikálta 1545-ben. Cardano tanítványa, Ferrari általánosította a módszert
negyedfokú egyenletek megoldására. A 19. század első felében Ruffini és Abel munkásságának köszönhetően
világos lett, hogy a legalább ötödfokú egyenletekre nincs általános megoldóképlet, így a bizonyításhoz más utat
kell találni.
Peter Roth az Arithmetica Philosophica (1608) című könyvében állította először, hogy az -edfokú
polinom egyenleteknek legfeljebb gyökük van. Albert Girard, a L’invention nouvelle en l’Algčbre (1629)
című művében kijelenti, hogy az -edfokú polinomnak pontosan gyöke van, kivéve ha az egyenlet „nem
teljes”, azaz a polinom valamelyik együtthatója nulla. A részletekből azonban úgy tűnik, azt gondolta, hogy az
állítás mindig igaz. Megmutatta például, hogy az
egyenletnek, habár nem teljes, mégis
gyöke van, ezek , ,
és
. Girard azonban nem állította, hogy a gyökök mindig
komplexek lesznek. A 17. században a folytonos függvények vizsgálatából kiderült, hogy a páratlan fokú
polinomoknak mindig van valós gyökük.
1746-ban d’Alembert teszi az első komoly kísérletet a bizonyításra, melynek lényege, hogy megpróbálja a
polinom abszolút értékét csökkenteni, amíg az el nem éri a nullát. 1749-ben Leonhard Euler megmutatta, hogy
minden hatodfokú valós együtthatós polinomnak van komplex gyöke. Az általános esetben megpróbálta a fokú polinomot két -edfokú szorzataként előállítani, a bizonyítása azonban meglehetősen vázlatos, sok részlet
nincs kidolgozva. Joseph Louis de Lagrange nagy előrelépést tett Euler gondolatmenetének teljessé tételében, de
bizonyításában fiktív gyökökhöz volt kénytelen folyamodni. (Mai szóhasználattal élve, nála a gyökök egy
testbővítéséből kerülnek ki, nem feltétlenül -ből.) 1795-ben Pierre Simon de Laplace csodálatos algebrai
bizonyítással állt elő, azonban a gyökök az ő bizonyításában is fiktívek voltak.
Carl Friedrich Gauss életében négy bizonyítást adott az algebra alaptételére, melyek közül az utolsó három mai
szemmel nézve is kifogástalan. Az elsőt 1799-ben közölte a doktori disszertációjában, melyben az
és
egyenletű görbék metszéspontjaként próbálja előállítani a komplex gyököt, a topológiai
bizonyítás azonban több helyen lyukas. 1816-ban publikált két helyes bizonyítást, melyek közül az első
majdnem tisztán algebrai, a második pedig komplex függvénytani eszközöket alkalmaz. Az 1849-es bizonyítás
szól először komplex együtthatós polinomokról, és a módszer hasonlít az 1799-es bizonyításhoz. 1814-ben R.
Argand egyszerű bizonyítást közölt az algebra alaptételére, azonban nem tudta igazolni, hogy
felveszi a
minimumát. 1820-ban Louis Augustin Cauchy nagyon hasonló bizonyítást produkált, ám ő sem tudta az előző
állítást precízen bizonyítani. Ez annak tudható be, hogy a 19. század elején az analízis még nem volt kellően
megalapozva.
Mielőtt nekifognánk a tétel igazolásának, nézzük meg az állítás néhány igen fontos következményét.

2. Következmények
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Három fontos következményt említünk, melyek mindegyike ekvivalens az algebra alaptételével.
7.1. Következmény. Az -edfokú

alakba írható, ahol

polinom

a polinom komplex gyökei és

a főegyütthatója.

Bizonyítás. Fokszám szerinti indukcióval bizonyítunk.
-re igaz az állítás, tegyük fel,
hogy igaz
-re. Legyen a
polinom -edfokú. Az algebra alaptétele szerint létezik
gyöke
-nek. Ekkor maradékos osztással adódik
, ahol
egy
-edfokú polinom
főegyütthatóval. Az indukciós feltétel szerint
, azaz valóban

7.2. Következmény. Minden nemkonstans, valós együtthatós
másodfokú valós együtthatós polinomok szorzatára bomlik.
Bizonyítás. Az előző következmény szerint
akkor
valós tényező. Ha
nem valós, akkor
feladat.
Így
megfelelő

polinom első és

. Ha valós,
-nek, lásd 1.
-re.
Ekkor
valós
másodfokú
tényezőt ad. Így a valós gyökök elsőfokú valós tényezőt, a komplex gyökök pedig a
konjugáltjukkal együtt másodfokú valós tényezőt adnak
-ben. □
is gyöke

A 7.2. következményből következik az alábbi.
7.3. Következmény. A valós számok felett irreducibilis polinomok első- vagy másodfokúak.

3. Elemi analitikus bizonyítás
Az első és legelemibb bizonyításunk Argand 1814-es munkáján alapul.
Az algebra alaptételének bizonyítása. Először belátjuk, hogy
felveszi a minimumát
egy
pontban. Világos, hogy
ha
, lásd 2. feladat. Így
infimuma megegyezik az origó körüli, elég nagy sugarú zárt körlapon vett infimumával. A
zárt körlapon a folytonos
függvény felveszi a minimumát egy
pontban, így
az egész -n minimumhelye
-nek. Be fogjuk látni, hogy
. Indirekt tegyük fel,
hogy
. Ekkor a

polinomra
pozitív kitevője

ahol

, és
minimum értéke az . Legyen
. Ekkor

. Legyen

az egyik -adik gyöke

tagjai között

-nak, és térjünk át az

polinomra, amire az előzőek szerint
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. Az
függvény minimum értéke szintén , látni fogjuk azonban, hogy
vesz fel -nél kisebb értéket, ami ellentmondás. A háromszög-egyenlőtlenségből
minden
esetén
ahol

Legyen

,

folytonossága és
, és

. Ekkor
. Így

, melyre

miatt létezik

ellentmondás. □

4. Algebrai bizonyítás
Most következő bizonyításunk Laplace 1795-ös gondolatmenetét követi. A következő lemma bizonyítása az
olvasóra marad, lásd 3. feladat.
-re teljesülnek az alábbiak:

7.4. Lemma. Minden
1.
minden

-re.

2.
akkor és csak akkor, ha

.

3.
Ha

, akkor

.

Az algebra alaptételének bizonyítása.
Először igazolni fogjuk, hogy ha minden
nemkonstans valós együtthatós polinomnak van komplex gyöke, akkor minden komplex
együtthatós nemkonstans polinomnak is van. Legyen
komplex együtthatós
nemkonstans polinom, és legyen

A 7.4. lemma 3. pontját felhasználva

ami a 7.4. lemma 2. pontja szerint azt jelenti, hogy
valós együtthatós. A feltétel szerint
létezik
, amire
. Ekkor
, tehát vagy
, vagy
. Az első esetben készen vagyunk, a második esetben a 7.4. lemma 1. pontját
re alkalmazva adódik
, vagyis ekkor
gyöke
-nek.
Most belátjuk, hogy minden nemkonstans valós együtthatós polinomnak létezik komplex
gyöke. Legyen
. Legyen
, ahol
páratlan,
szerinti indukcióval bizonyítunk. Ha
, akkor
olyan páratlan fokú
valós együtthatós polinom, aminek létezik valós gyöke, lásd 4. feladat. Tegyük fel
indukcióval, hogy az állítás igaz minden
-re, ahol páratlan. Legyen
foka
. Legyen
a
felbontási teste
felett, melyben a gyökök
.
Megmutatjuk, hogy legalább az egyik gyök komplex. (Természetesen mindegyik gyök
komplex lesz, de nekünk elég egyről belátni.) Legyen
rögzített, és vegyük a
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polinomot. Igazolni fogjuk, hogy
. A
polinom együtthatói az
gyökök valós együtthatós szimmetrikus polinomjai. A szimmetrikus polinomok alaptétele
szerint ekkor az együtthatók kifejezhetők az darab

elemi szimmetrikus polinom valós együtthatós változós polinomjaiként, így elég belátni,
hogy az elemi szimmetrikus polinomok valósak. Mivel -k a
gyökei, ez következik a
polinomra felírt Vieta-formulákból, mely szerint minden
-re

Ezzel beláttuk, hogy

.A

polinom fokszáma

ahol páratlan. Az indukciós feltétel szerint tehát
léteznek -től függő
-k, hogy

-nek létezik komplex gyöke, azaz

Ez azonban minden
-re igaz, és mivel csak véges sok
különböző
és
, hogy

Így

, és így
. Legyen

pár van, ezért létezik két

. Ekkor azonban

, amiből

A másodfokú egyenlet megoldóképlete szerint
-nek két komplex gyöke van, azaz
. Vagyis
és
a
polinom komplex gyökei. □

5. Topológiai bizonyítás
Legyen
a komplex egységkörvonal. A topológiai bizonyítás kulcsfogalma az
úgynevezett körülfordulási szám, ez szemléletesen a következő. Ha adott egy folytonos
leképezés, akkor az előjelet is figyelembe véve megszámoljuk, hogy
hányszor kerüli meg az origót, ha szel pozitív irányban körbemegyünk -en. A körülfordulási szám precíz definiálásának nehézségét az okozza,
hogy a nem nulla komplex számokhoz szöget rendelő
függvény nem folytonos. Ezért
először a szöget szeretnénk folytonosan értelmezni egy szűkebb halmazon.
7.5. Definíció. Legyen
egy tetszőleges összefüggő, nyílt, valódi részhalmaza nek. Ekkor az origóból induló,
pontjain átmenő nyílt félegyenesek unióját
szögtartománynak hívjuk. A szögtartomány könnyen láthatóan összefüggő és nyílt a síkon,
azaz tartomány.
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7.1. ábra. Szögtartomány

Egy
szögtartományon már értelmezhetjük folytonosan a szöget, azaz létezik folytonos
függvény, hogy minden
esetén
, lásd 5. feladat. Ekkor minden
esetén
, ahol
jelöli az és vektorok által bezárt irányított szöget.
7.6. Jelölés. Jelölje
ívet. Jelölje
és

esetén
esetén

7.7. Definíció. Legyen

minden
. Az

az

az -ből pozitív irányban -ba menő zárt
középpontú sugarú zárt körlapot.

folytonos leképezés. Az

halmazt -felosztásnak nevezzük, ha
esetén létezik szögtartomány, melyre
folytonos leképezés körülfordulási száma

7.2. ábra. Görbe 2 körülfordulási számmal
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A definícióban -nek nincs kitüntetett szerepe, értelmezhetnénk a körülfordulási számot ugyanígy bármely
körön, sőt bármely zárt görbén adott folytonos függvény esetén is. Igazolni fogjuk, hogy a definíció jó, azaz
létezik -felosztás, és a körülfordulási szám értéke független a felosztás választásától. A felosztás létezésének
igazolásához szükségünk lesz az úgynevezett Lebesgue-lemmára.
7.8. Lemma (Lebesgue).
Legyen
a komplex sík nyílt halmazai, melyekre
, melyre minden
-re létezik

folytonos leképezés. Legyenek
. Ekkor létezik
, hogy
.

Bizonyítás.
Tegyük fel indirekt, hogy nem létezik megfelelő
. Ekkor minden
-hoz létezik
, hogy
-t nem fedi egy
sem.
kompaktsága miatt az
sorozatnak van konvergens részsorozata, így átindexelve feltehető, hogy
Mivel
, így feltehető, hogy
. Ekkor folytonossága és
nyíltsága miatt elég nagy -ra
, ellentmondás. □

.

7.9. Tétel. A körülfordulási szám jól definiált, és értéke egész szám.
Bizonyítás. Legyen
rögzített folytonos leképezés. Először igazolnunk
kell, hogy létezik
-felosztás. Legyenek
olyan szögtartományok, melyekre
. A Lebesgue-lemma miatt létezik
, hogy minden
esetén
vagy
. Legyen
olyan, hogy
és
, ekkor az előzőek miatt
egy -felosztás.
Belátjuk, hogy a
körülfordulási szám független a felosztás választásától. Legyenek
és
tetszőleges
-felosztások, ahol
és
az ezt mutató szögtartományok,
és
pedig a két felosztás
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segítségével

definiált

Tegyük fel, hogy
hogy

körülfordulási
szám.
. Legyen
és
. Ekkor

Tegyük

A felosztás definíciója szerint
értelmezhetjük folytonosan a szöget, legyen ez

fel
először,
hogy
tetszőleges rögzített szám.
-hez elég igazolnunk,

szögtartományon

. Az
. Ekkor

így (7.1) teljesül. Az általános esetben legyen
az
és
felosztások közös finomítása. Ekkor nyilván
is -felosztás, és
az előzőek szerint
. Ezzel beláttuk, hogy a definíció jó.
Belátjuk, hogy
Legyenek
értelmezései. Ekkor

egész szám. Legyen
az ezt mutató szögtartományok és

így elég igazolni, hogy

egy tetszőleges -felosztás.
a szögek folytonos

a
esetén.

A

szög

egész többszöröse minden
értelmezése
szerint
, a tételt igazoltuk. □

A következő lemmák szemléletesen nyilvánvalóak, a precíz bizonyítás azonban kissé technikai.
7.10. Lemma. Az

leképezésre

,

Bizonyítás. Legyenek

, ahol

.
. Ekkor

egy origó középpontú körvonal fele, vagyis része egy szögtartománynak, így
egy -felosztás. Minden
esetén
,
így a körülfordulási szám definíciója szerint

7.11. Lemma. Ha
re

, akkor

olyan folytonos leképezések, hogy minden
.
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Bizonyítás.

Legyenek

olyan

szögű

szögtartományok,

melyekre

. A Lebesgue-lemma miatt létezik olyan
-felosztás, hogy
minden
-re létezik
, melyre
.
Az
egyenlőtlenség felhasználásával kapjuk, hogy minden
esetén léteznek
szögű
szögtartományok, melyekre
, és
minden
-re létezik
, melyre
.
Így
egy -felosztás is. Legyen minden
esetén
folytonosan értelmezett szög. Ekkor

és ugyanez igaz -re is. Így elég belátnunk, hogy minden

Mindkét

oldal

többszöröse,

így ez

következik
és

esetén

a

lemma

feltételéből

adódó

egyenlőtlenségekből. □
az origó középpontú egységsugarú zárt körlap.

Legyen
7.12. Lemma.
megszorított

folytonos leképezés. Ekkor a körlap határára

Legyen
leképezésre

Bizonyítás. Legyen
sugarú körön értelmezett

.
az sugarú körvonal, és jelölje
az
leképezés körülfordulási számát. Először igazoljuk, hogy a
függvény folytonos. Legyen

,

rögzített. Mivel

, és
kompakt halmaz folytonos képeként kompakt, ezért
pozitív
távolságra van az origótól. Így egyenletes folytonossága miatt létezik
, hogy minden
esetén
és
pontjainak képei) kisebb mint
, tehát folytonos
Mivel

megfelelő pontjai (a körvonalak azonos szögű
szöget zárnak be. Ekkor a 7.11. lemma miatt
-ban. Az
tetszőleges volt, ezért folytonos.

folytonos és értékkészlete diszkrét, így konstans.
miatt elég kis

tetszőleges
, tehát

-re

esetén

egyenletes folytonossága és

valamilyen

szögtartományra. Ekkor

egy -felosztás, mely mutatja hogy
.□

. Így

Most már minden készen áll, hogy belássuk az algebra alaptételét.
Az algebra alaptételének bizonyítása. Indirekt úton bizonyítunk, tegyük fel, hogy a
nemkonstans
polinomnak nincs komplex gyöke. Feltehetjük, hogy a polinom
főegyütthatója , azaz
. Bebizonyítjuk, hogy létezik
szám, hogy minden
ekkor
esetén

esetén

. Legyen
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az
sugarú körvonal,
,
és
. (7.2) szerint minden
-re
, azaz
benne van a
középpontú,
sugarú nyílt körlapban, vagyis
. Ezért a 7.11. lemma miatt
. Mivel
, így körülfordulási száma ugyanaz mint az
leképezésé az
egységkörön. Azaz a 7.5. lemma miatt
, tehát
. Legyen
az
sugarú zárt körlap. Mivel
-nek nincs gyöke, így
Legyen

. Ekkor a 7.12. lemma miatt

, vagyis

, ellentmondás. □

6. Komplex függvénytani módszerek
Komplex függvénytanban a polinomok általánosításai az úgynevezett egészfüggvények, azaz a teljes komplex
síkon komplex értelemben differenciálható függvények. Igazolni lehet, hogy az ilyen függvények pontosan az
egész komplex síkon konvergens hatványsorok, melyek így automatikusan akárhányszor differenciálhatóak. A
komplex integrálás és hatványsorba fejtés elméletének kiépítése után bizonyítható Liouville tétele, melyet csak
kimondunk, és levezetjük belőle az algebra alaptételét.
7.13. Tétel (Liouville). Korlátos egészfüggvény konstans.
Az algebra alaptételének bizonyítása.

Tegyük fel indirekt, hogy a nemkonstans

komplex polinom sehol sem nulla. Ekkor
,
továbbá
esetén
, lásd 2. feladat. Így
szerint konstans. Ekkor
is konstans, ellentmondás. □

szintén egészfüggvény,
korlátos, tehát Liouville tétele

Még több komplex függvénytani ismeret (reziduum tétel, Laurent-sorok elmélete) szükséges Rouché tételének
igazolásához, melyet (kissé gyengítve) bizonyítás nélkül közlünk, majd levezetjük belőle is az algebra
alaptételét.
7.14. Tétel (Rouché). Az körvonal a belsejével együtt legyen a
tartományban, ahol
és
reguláris függvények, amelyek -en közel vannak egymáshoz abban az
értelemben, hogy minden
esetén

Ekkor

-nek és

-nek multiplicitással számolva ugyanannyi gyöke van

belsejében.

Az algebra alaptételének bizonyítása. Legyen
nemkonstans komplex polinom.
Feltehető, hogy a főegyütthatója , azaz
. Legyen
és
. Ekkor a topológiai bizonyításban látottak szerint, mivel
alacsonyabb fokú mint , így elég nagy origó körüli körvonalat véve minden
esetén
. Rouché tétele szerint tehát az
körön belül
-nek
multiplicitással számolva ugyanannyi gyöke van, mint
-nek, azaz
, amivel a
bizonyítást befejeztük. □
Mélyebb komplex függvénytani módszerekkel sokkal több is bizonyítható, az algebra alaptételének
általánosításaként minden egészfüggvény előállítható végtelen szorzatként, ez Weierstrass szorzat tétele.

7. Feladatok
1.
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Lássa be, hogy ha

gyöke a

polinomnak, akkor

is gyöke!

2.
Igazolja, hogy a

nemkonstans polinomra

esetén

!

3.
Bizonyítsa be a 7.4. lemmát!
4.
Igazolja, hogy páratlan fokú valós együtthatós polinomnak mindig van valós gyöke!
5.
Bizonyítsa be, hogy tetszőleges szögtartományon értelmezhető folytonosan a szög, azaz létezik folytonos
függvény, hogy minden
-ra
!
6.
Bizonyítsa be, hogy a nemkonstans

polinom minden komplex számot felvesz!
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8. fejezet - Hilbert-problémák
A II. Nemzetközi Matematikai Kongresszus 1900. augusztus 6-12. között Párizsban ülésezett. David Hilbert
augusztus 8-án Matematikai problémák címmel tartott később óriási jelentőségre szert tevő előadást. Ebben
felsorolta a matematika szerinte legfontosabb 10 nyitott kérdését, majd ezután publikálta a kibővített 23
problémából álló listát, mely nagy hatást gyakorolt az egész 20. századi matematikára. Ezek közül fogunk itt
néhányat bemutatni, és a legegyszerűbb, harmadik probléma bizonyítását közölni.

1. Nemnegatív polinom mindig négyzetösszeg?
Hilbert 17. problémájának története a 19. század végén kezdődött, amikor Hermann Minkowski a következőt
kérdezte:
8.1. Kérdés

(Minkowski).
Ha az
-változós,
minden
,
polinomok, hogy

valós együtthatós
esetén,
akkor
?

polinomra
léteznek-e

A továbbiakban minden polinomról feltesszük, hogy valós együtthatós. A kérdés más nézőpontból az, hogy ha
egy többváltozós polinom nemnegatív, annak van-e mindig tisztán algebrai oka, nevezetesen hogy polinomok
négyzetösszege. Hilbert 1888-ban belátta amit Minkowski is sejtett, hogy a válasz nemleges, indirekt
bizonyítása azonban nem mutat példát olyan polinomra, amit nem lehet a fenti alakban felírni
négyzetösszegként, csupán a létezését igazolja. Explicit konstrukciót ilyen polinomra először T. S. Motzkin
adott 1967-ben, az ő bizonyítását fogjuk ismertetni a kérdés körüljárása után.
Hilbert 17. problémája arra kérdez rá, hogy nemnegatív polinomot négyzetösszeggé lehet-e alakítani a
következő, gyengébb értelemben.
Hilbert

17.

problémája.
Ha
minden
, ahol

az

-változós,
,

valós együtthatós
polinomra
esetén, akkor igaz-e, hogy
két -változós polinom

hányadosa?
1927-ben Emil Artin adta meg a pozitív választ, a fenti négyzetösszeggé alakítás mindig lehetséges. A
bizonyítás a modern algebra mély eszközeit használja, ezért sajnos számunkra nem elérhető. Jegyezzük meg,
hogy Artin bizonyítása egzisztencia bizonyítás, nem ad eljárást az -k megkeresésére.
A következőkben Minkowski kérdésére adunk választ.

1.1. Egyváltozós polinomok esete, pozitív válasz
Természetesnek tűnik megvizsgálni, hogy mit mondhatunk Minkowski kérdésére, ha
, azaz egyváltozós
polinomokat tekintünk? Be fogjuk látni, hogy ebben az esetben a kérdésre pozitív válasz adható!
8.2. Tétel.
Minden
négyzetösszegeként.

egyváltozós

polinom

felírható

két

polinom

Bizonyítás.
Legyen tehát

nemnegatív polinom. Ha

negatív értéket, ha

a kívánt négyzetösszeggé alakítás. Ha
másodfokú, akkor

Mivel

nemnegatív, így

nulladfokú, akkor

és

, és így

elsőfokú, akkor vesz fel

, és így a fentiek szerint a
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polinomokkal valóban teljesül

Az általános eset bizonyításához figyeljük meg, hogy a két polinom négyzetösszegeként
előálló polinomok halmaza zárt a szorzásra:

ez az úgynevezett Lagrange-azonosság. Legyen
foka
, és tegyük fel indukcióval,
hogy az -nél kisebb fokú polinomokra tudjuk az állítást. Ekkor elég bebizonyítani, hogy
kisebb fokú nemnegatív polinomok szorzata, hiszen azok az indukció szerint két polinom
négyzetösszegévé alakíthatók, és (8.1) szerint a szorzatuk, azaz
szintén.
Először tegyük fel, hogy
Azaz

Az
és
Mivel

valós gyöke, melynek multiplicitása

-nek van egy

.

helyettesítéssel
. Az
polinom folytonossága
miatt létezik
, hogy minden
esetén
azonos előjelű.
nemnegatív, így
is azonos előjelű minden
esetén, tehát páros, azaz
. Ekkor

ezért

nemnegativitása miatt minden
esetén
. Így a folytonosság miatt
minden
esetén. A
polinom tehát két kisebb fokú nemnegatív polinom
szorzata, az első eset készen van.
Most tegyük fel, hogy
-nek nincs valós gyöke. Az algebra alaptétele szerint létezik
gyöke
-nek, és a
egyenletet konjugálva kapjuk, hogy
. Így
is gyöke
-nek, és
miatt
. Legyen

Az
polinom gyökei a
polinomnak is gyökei, így létezik
polinom,
melyre
. Mivel
, és maradékosan osztva a
polinomot az
polinommal az eredmény ugyanaz és felett, így
. Az
polinomnak
pozitív a főegyütthatója és nincs valós gyöke, így
minden
esetén. Ekkor
,
és
miatt
minden
-re, azaz a
polinom két alacsonyabb fokú nemnegatív polinom szorzata. □

1.2. Kétváltozós ellenpélda
Többváltozós polinomot nem tudunk szorzattá bontani az előző fejezetben látott módon, mivel nincs
többváltozós megfelelője az algebra alaptételének, így a bizonyításunk nem működik. Belátjuk, hogy
Minkowski kérdésére a válasz már
esetén is tagadó.
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8.3. Tétel. Létezik nemnegatív kétváltozós polinom, ami nem írható fel polinomok
négyzetösszegeként.
Bizonyítás. A bizonyítás során a számtani- és mértani közép közötti egyenlőtlenséget fogjuk
használni, ami szerint ha
nemnegatív valós számok, akkor

és

Alkalmazzuk ezt az
számokra! Azt kapjuk, hogy

esetben az

,

Mindkét oldalt szorozva

-tel, majd rendezve, adódik, hogy a

nemnegatív

kétváltozós polinom minden
esetén nemnegatív. Be fogjuk látni, hogy
írható fel polinomok négyzetösszegeként. Tegyük fel indirekt, hogy

A
polinom foka
Helyettesítsünk (8.3)-ba

Hasonlóan

, így
-t, ekkor

,

nem

legfeljebb harmadfokú lehet.

-t behelyettesítve

és
minden
-ra és
-re. A
polinomok tehát korlátosak, azaz konstansok. Így
-ban az
tagok együtthatói mind nullák, így minden
esetén
azaz

Nézzük meg végül (8.3) két oldalán
együttható
, a
polinomokban
polinomban
. Azaz

együtthatóját! A
, így a

és

polinomban ez az
, ellentmondás. □

1.3. Feladatok
1.
(**) Igaz-e, hogy minden komplex
polinom előáll két (egyváltozós) komplex polinom
négyzetösszegeként? Mi a helyzet a többváltozós esetben?
2.
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Legyenek

komplex számok. Mit fejez ekkor ki a (8.1) Lagrange-azonosság?

,

3.
(*) Keressen több bizonyítást a fejezetben használt (8.2) számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenségre!
4.

Minden természetes számot elő tudunk állítani négyzetszámok összegeként, hiszen az
előállítás nyilvánvaló. Elő tudunk-e állítani minden természetes számot rögzített számú négyzetszám
összegeként? Hány négyzetszámra van szükségünk a legrosszabb esetben? Keresse meg a vonatkozó tételt a
jegyzetben!

2. Prímproblémák
Hilbert nyolcadik problémája prímszámokkal foglalkozik, a Goldbach- és a Riemann-sejtést foglalja magában.

2.1. A Goldbach-sejtés
Christian Goldbach 1742-ben, Eulerhez írt levelében fogalmazta meg a nevét viselő sejtést. Azt állította, hogy
minden 5-nél nagyobb természetes szám felírható 3 prímszám összegeként. Euler a válaszában rámutatott, hogy
ez ekvivalens a következővel.
Goldbach-sejtés. Minden 2-nél nagyobb páros szám felírható két prímszám összegeként.
A probléma máig nyitott, csak részeredmények ismertek. A legerősebb ismert eredmények talán a következők.
8.4. Tétel (Chen Jingrun, 1973). Minden 2-nél nagyobb páros szám egy prím illetve egy
olyan szám összege, mely vagy prím, vagy két prím szorzata.
Pintz János 2004-ben igazolta, hogy a páros számok nagy többsége előáll két prímszám összegeként.
8.5. Tétel (Pintz, 2004). Azoknak az -nél kisebb páros számoknak a száma, melyek nem
állnak elő két prímszám összegeként legfeljebb
, ahol egy rögzített konstans.
A páratlan Goldbach-sejtés azt mondja ki, hogy minden 5-nél nagyobb páratlan szám felírható 3 prímszám
összegeként. Ez már lényegében megoldott, Ivan Matvejevics Vinogradov igazolta a következőt.
8.6. Tétel (Vinogradov, 1937). Létezik természetes szám, hogy minden
páratlan szám előáll három prímszám összegeként.

-nél nagyobb

Az előző tétel fényében csak véges sok esettel kellene elbánnunk a páratlan Goldbach-sejtés igazolásához,
azonban a bizonyítás során olyan nagynak adódik, hogy ez még számítógéppel sem lehetséges egyelőre.

2.2. A Riemann-sejtés
A Riemann-sejtés jelenleg a matematika egyik, ha nem a legfontosabb megoldatlan problémája. Hilbert ezzel
kapcsolatban azt mondta, hogy ha 100 év múlva felébredne, az volna az első kérdése, hogy megoldották-e már a
Riemann-sejtést. A kérdés megértéséhez előbbről kell kezdenünk. A prímek látszólag szabálytalanul követik
egymást, azonban nagyobb léptékben fontos szabályszerűségeket lehet megfigyelni.
8.7. Jelölés. Jelölje

az -nél nem nagyobb prímek számát.

Gauss fiatal korától kezdve böngészte a prímtáblázatokat, hogy szabályszerűségeket találjon a prímszámok
eloszlásában.
8.1. ábra.

közelítései
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108970

320494175080 310210344216 32049420656 102838308636
2
6
91

314889

298445704226 289529654602 29844571475 891604962452
69
17
287

1052618

Körülbelül 15 éves korában (1792) figyelte meg az alábbi szabályszerűséget az
számok között lévő
prímszámok számát illetően. Megsejtette, hogy ha „elég nagy”, és
is „elég nagy” -hez képest, akkor
és között a prímek száma közelítőleg
. Ebből adódik
választással a
Pafnutyij Csebisev 1848-ban bebizonyította, hogy
nagyságrendje valóban ez.
8.8. Tétel (Csebisev, 1848). Léteznek

konstansok, hogy minden

közelítés.
esetén

Gauss azonban ennél többet sejtett, azt, hogy
és
aránya egyhez tart ha tart a végtelenbe, más szóval
aszimptotikusan egyenlők. Ez a számelméletben alapvető jelentőségű prímszámtétel, melyet Hadamard és de La
Vallée Poussin igazoltak végül 1896-ban, egymástól függetlenül.
Prímszámtétel (Hadamard és de la Vallée Poussin, 1896).

A prímszámtétel bizonyításának keresése az egész 19. századi matematikát nagyban befolyásolta, a század
legjelentősebb problémájává vált. Ez inspirálta Riemann 1859-es dolgozatát, melynek középpontjában a
komplex számokon értelmezett zéta-függvény áll. Ha
akkor legyen
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ekkor az összeg abszolút konvergens. Komplex függvénytani technikával
egyértelműen kiterjeszthető az
egész komplex síkra úgy, hogy mindenhol analitikus legyen, kivéve az
helyet, ahol elsőrendű pólusa lesz.
A zéta-függvényt a következő, már Euler által is ismert összefüggés kapcsolja a prímszámokhoz.
8.9. Tétel (Euler, 1749). Ha

Bizonyítás.

, akkor

A mértani sor összegképletéből

. Ha ezt összeszorozzuk

minden prímre, akkor a bal oldalon megkapjuk
-t. A jobb oldalon
alakú tagokat kapunk, ahol a -k különböző prímek és az -k természetes számok. A
számelmélet alaptétele szerint minden

esetén

-t pontosan egy előző alakú tag állítja

elő, így a jobb oldali összeg
. (Itt kihasználtuk, hogy
abszolút konvergens, így tetszőlegesen átrendezhető.) □

miatt a

összeg

Riemann rámutat a dolgozatában arra, hogy
komplex gyökeinek eloszlása szoros összefüggésben van a
prímek eloszlásával, állításait ugyanakkor nem bizonyítja. Ez a kapcsolat a komplex függvénytannal lehetővé
tette, hogy a 19. század végére megszülessen a prímszámtétel bizonyítása. A prímszámtétel a zéta-függvény
nyelvére lefordítva azzal ekvivalens, hogy a zéta-függvénynek nincs gyöke a
egyenletű egyenesen. A
Riemann-sejtés ennél sokkal többet állít.
Riemann-sejtés (Riemann, 1859). A zéta-függvény összes nem-triviális gyökének a valós
része
, azaz

Ez a prímek nyelvére visszafordítva a következőt jelenti. Gauss már említett megfigyelése alapján jóval
pontosabb közelítést is javasolt
-re, az

logaritmikus integrált. (Itt
miatt indul -től az integrál.) Az
függvény nemcsak hogy
aszimptotikusan megegyezik
-nel, hanem a tapasztalatok azt mutatják, hogy a számjegyeik majdnem fele
azonos. Ez a Riemann-sejtés ekvivalens alakja.
Riemann-sejtés, ekvivalens alak.
esetén

Minden

-hoz létezik

, hogy minden

A következő, könnyen érthető sejtésből következne a Riemann-sejtés.
8.10. Sejtés. Két négyzetszám között mindig van prímszám.
A Riemann-sejtés szerepel a hét Milleniumi probléma között, melyek megoldásáért a Clay Matematikai Intézet
egy-egy millió dollárt ajánlott fel.

2.3. Feladatok
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1.
Bizonyítsa be, hogy ha a Goldbach-sejtés igaz, akkor igaz a páratlan Goldbach-sejtés is!
2.
Ha a számokat nem két prímszám, hanem két négyzetszám összegeként akarjuk előállítani, akkor nevezetes
eredményhez jutunk. Mi ez az eredmény, azaz mely természetes számok állíthatók elő két négyzetszám
összegeként? Keresse meg a vonatkozó tételt a jegyzetben!
3.
(*) Igazolja a prímszámtétel felhasználása nélkül, hogy

, azaz

!

4.
Lássa be a prímszámtétel felhasználásával, hogy elég nagy -re és
között van prímszám! (Ez az állítás
minden -re igaz, ez Csebisev tétele.) Adjon aszimptotikát az és
között található prímek számára!
5.
Becsülje meg a prímszámtétel segítségével annak a valószínűségét, hogy egy találomra választott
kisebb szám prím!

-nál

3. A kontinuumhipotézis
Hilbert első problémája halmazelméleti jellegű, melyet Georg Cantor vetett fel 1877-ben. Mielőtt közölnénk a
problémát, kis betekintést adunk a halmazelméletbe. Cantor talán legfontosabb felfedezése a számosság fogalma
volt, mely egy halmaz nagyságát írja le. A számosságot a következő ekvivalencia-relációval definiáljuk.
8.11. Definíció. Azt mondjuk hogy az és halmazok számossága egyenlő, ha létezik
kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés, azaz bijekció. Jelölje az
halmaz
számosságát .
Tehát véges halmazok számossága pontosan akkor egyenlő, ha azonos az elemszámuk, így természetesnek
tűnik, hogy az elemű halmaz számosságát jelölje . Hasonlóan, hozzárendelésekkel lehet értelmezni a
számosságok között a
relációkat is.
8.12. Definíció. Az halmaz számossága kisebb vagy egyenlő mint a halmazé, jelöléssel
, ha létezik injektív
leképezés. Az halmaz számossága kisebb, mint a
halmazé, jelöléssel
, ha
de
, azaz van
injekció,
de nincsen bijekció.
A trichotómia elve azonban egyáltalán nem világos ebből a definícióból, azaz ha
és
, akkor
következik-e
? Ezt a következő tétel igazolja, melyet Cantor 1883-ban mondott ki, de csak később
igazolta Friedrich Schröder és Felix Bernstein. A tételt mi is csak kimondjuk.
8.13. Tétel. Ha az
injekció, akkor van

és

halmazok között létezik
bijekció is.

injekció és

Az eddigiek összhangban vannak a véges halmazokról alkotott elképzelésünkkel, hiszen ha az
halmaz a
halmaz
elemű, akkor a
,
leképezés injekció,
azonban bijekció nyilván nincs, a halmaz egy elemének nem jut pár. Így definíció szerint
-hez
jutunk, az
összefüggés természetesnek tűnik.
Végtelen halmazokra azonban már ennyi is paradox állításokhoz vezethet. Galilei 1632-es, Párbeszédek a két
legnagyobb világrendszerről című művében például Salvieti és Sagredo vitatkozik, hogy több természetes szám
van-e, mint négyzetszám? Sagredo amellett érvel, hogy a természetes számok többsége nem négyzetszám, így a
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válasz igen. Salviati azonban megmutatja, hogy a
,
leképezés párba állítja a számokat a
négyzeteikkel, tehát a két halmaz ugyanakkora. Cantor óta ezt úgy mondanánk, hogy a két halmaz számossága
azonos.
Hasonló az úgynevezett „Hilbert szálloda” paradoxona is, mely szerint egy végtelen szálloda szobái a
természetes számokkal vannak indexelve, és minden szoba foglalt. Új vendég érkezik azonban, akit el kellene
szállásolni. A vendég azt javasolja, hogy a sorszámú szoba lakója költözzön az -es sorszámú szobába, az -es
lakója a -esbe, és így tovább, mindenki költözzön az eggyel nagyobb sorszámú szobába. Az új vendég így
beköltözhet az üressé vált sorszámú szobába, a probléma megoldódott. Mindkét esetben az a paradox, hogy
egy végtelen halmaznak egy valódi részhalmaza ugyanakkora számosságú.
8.14. Definíció. Az olyan halmazokat, melyek elemeit a természetes számokkal indexelve fel
tudjuk sorolni, megszámlálhatóan végtelen halmazoknak hívjuk. A számosságukat alefnullnak nevezzük, jelölése .
Az elmélet nem lenne túl érdekes, ha nem lennének más számosságú végtelenek. E célból is természetesnek
tűnik megvizsgálni az egész, racionális, illetve valós számok számosságát. Az egész számok számossága szintén
, hiszen felsorolhatók a következőképpen:
. Nehezebb dió a racionális számok
halmaza, erről szól a következő tétel.
8.15. Tétel (Cantor, 1873). A racionális számok halmaza megszámlálhatóan végtelen.
8.2. ábra. Háromszög átdarabolása téglalappá
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Bizonyítás. Elég igazolni, hogy
megszámlálható, ekkor nyilván is az. Írjunk minden
számot
alakba, ahol
és
. A
,
leképezés injekció, azaz
, így elég igazolni, hogy
megszámlálható. Ehhez fel fogjuk sorolni
elemeit. Először azokat a
párokat soroljuk fel, melyeknél a koordináták összege , majd amelyeknél és így tovább, a
felsorolás tehát
Ha
-t
koordinátarendszerben képzeljük el, akkor voltaképpen az
pontból indulva cikk-cakkban
jártuk be a jobb felső síknegyedet. □
Ezek után talán meglepő Cantor következő tétele, mely szerint a valós számok halmaza nem megszámlálható! E
fontos tételre két különböző bizonyítást is adunk.
8.16. Tétel (Cantor, 1873). A valós számok halmaza nem megszámlálhatóan végtelen.
Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy a valós számok halmaza megszámlálható. Ekkor a
intervallumba eső számok halmaza is megszámlálható, legyen egy felsorolásuk
Adjuk meg
számokat olyan végtelen tizedestört alakban, melyeknek nem végtelen sok
vége. Ez egyértelműen megtehető, például
leírása
. Tehát

.
a

Készítsük el a
számot úgy, hogy
és
. Ekkor
nyilván
, és nem végződik végtelen sok -ra. Így az indirekt feltétel szerint fel
van sorolva, azaz valamilyen
-ra
. Ekkor -nek a -adik számjegye , míg nak a -adik számjegye
, és
. A tizedestört alakunk egyértelműsége miatt tehát
, ellentmondás. □
A tételre adunk egy második, hasonlóan szellemes bizonyítást.
Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy
a valós számok felsorolása. Válasszunk
nemelfajuló, zárt intervallumot, melyre
. Ezután válasszunk
nemelfajuló, korlátos és zárt intervallumot, melyre
. Általában az -edik lépésben
válasszunk
nemelfajuló, zárt intervallumot, melyre
. Ekkor az analízisből
jól ismert Cantor-féle közös pont tétel szerint az
egymásba skatulyázott zárt intervallumok
metszete nem üres, legyen
. Mivel
, így
minden
-ra,
azaz az
valós számot nem soroltuk fel, ellentmondás. □
8.17. Definíció. A valós számok halmazának számosságát Cantor után kontinuumnak
nevezzük, és -vel jelöljük.
8.18. Definíció. Az
halmazát, jelölésben

halmaz hatványhalmazának nevezzük

összes részhalmazának

Két végtelen számosságot már ismerünk, a következő tétel segítségével tetszőlegesen nagy számosságokat is
konstruálhatunk.
8.19. Tétel. Minden

halmazra

.

Bizonyítás. Ha
, akkor teljesül az állítás, tegyük fel, hogy
egyenlőtlenség világos, tegyük fel indirekt, hogy létezik
következő részhalmazát:
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Felhasználva, hogy

bijekció, létezik

, hogy

Tegyük fel először, hogy
ellentmondás.

.

. Ekkor

Végül tegyük fel, hogy
ellentmondás. □

. Ekkor

definíciója miatt

definíciója miatt

,
, szintén

Ezek után nem nehéz belátni, hogy
, lásd 4. feladat. Cantor azt sejtette, hogy nincs számosság a
természetes számok és a valós számok végtelenje között, ez a kontinuumhipotézis.
Kontinuumhipotézis. Nem létezik

számosság, melyre

A probléma nem várt módon oldódott meg. Kurt Gödel 1940-ben, a Gödel-féle konstruálható halmazok
segítségével bebizonyította, hogy a kontinuumhipotézis nem cáfolható. Ez azt jelenti, hogy a
kontinuumhipotézist hozzávéve a halmazelméleti axiómákhoz csak akkor juthatunk ellentmondásra, ha a
halmazelméleti axiómáink már önmagukban is ellentmondásosak. Paul Cohen 1963-ban, a forszolás általa
kifejlesztett módszerével pedig belátta, hogy nem is bizonyítható a halmazelmélet standard axiómarendszerében,
tehát a kontinuumhipotézis tagadása sem okoz ellentmondást. A kérdés tehát nem válaszolható meg a
hagyományos értelemben, az állítás független, azaz a halmazelméleti axiómákhoz való hozzávétele, illetve a
tagadás hozzávétele sem okoz ellentmondást.

3.1. Feladatok
1.
Igazolja, hogy megszámlálható sok új vendég is elhelyezhető Hilbert szállodájában!
2.
Keressen bijekciót a

intervallum és

között!

3.
Valahol egy távoli galaxisban a lakosok nagyon szeretnek bizottságokba tömörülni. Minden lehetséges
módon alkotnak egy bizottságot. Van olyan bizottság, amiben a galaxis összes lakója tag és olyan is van,
melyben egyáltalán nincsenek tagok (ebben a bizottságban bizonyára nem kerül sor éles vitára). A galaxis
egy jegyzője elhatározta, hogy számba veszi a bizottságokat és úgy döntött, elnevezi őket a galaxis lakóiról.
Végére érhet-e a jegyző ennek a munkának, vagy akárhogy is igyekszik, nem tud minden bizottságnak nevet
adni? (Raymond Smullyan)
4.
Bizonyítsa be, hogy

!

5.
Mi a komplex számok halmazának számossága?
6.
(*) Egy valós számot algebrainak nevezünk, ha egy egész együtthatós polinom gyöke. Mi az algebrai számok
halmazának számossága?
7.
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(**) Mi a számossága
függvényeknek,

a. az
b. a folytonos

függvényeknek?

8.
számosságok összegét a következőképpen definiálhatjuk. Vegyünk és halmazokat úgy, hogy
,
továbbá
. Legyen
. Igazolja, hogy ez az összeadás
jóldefiniált, nem függ a választott és halmazoktól!
Az

és

4. Sokszögek és poliéderek átdarabolása
Hilbert harmadik problémája poliéderek átdarabolásával kapcsolatos. Kimondásához szükségünk lesz az alábbi
definíciókra.
8.20. Definíció.
Két sokszöget/poliédert egymásba átdarabolhatónak nevezünk, ha
páronként egybevágó, közös belső pont nélküli sokszögekre/poliéderekre bonthatók. Két
sokszöget/poliédert együttesen kiegészíthetőnek nevezünk, ha ki lehet őket
sokszögekkel/poliéderekkel
olyan
sokszögekké/poliéderekké
egészíteni,
melyek
átdarabolhatók egymásba.
A definícióból világos, hogy az átdarabolhatóságból következik az együttesen kiegészíthetőség.
A sokszögek átdarabolhatóságának kérdése már a 19. század első felében megoldódott, Bolyai Farkas, Paul
Gerwien és William Wallace igazolta egymástól függetlenül az alábbi tételt.
8.21. Tétel (Bolyai, Gerwien, Wallace).
átdarabolható, ha a területük egyenlő.

Két sokszög pontosan akkor egymásba

Bizonyítás. A területek egyenlősége nyilván szükséges feltétele az átdarabolhatóságnak, így
elég megmutatnunk, hogy két azonos területű sokszög átdarabolható egymásba. Jelölje
azt, hogy a
és sokszögek átdarabolhatók egymásba,
pedig azt, hogy
egybevágók. Az állítást több lépésben igazoljuk.
(i) Először belátjuk, hogy ekvivalencia-reláció. A reflexivitás és a szimmetria világos, a
tranzitivitáshoz tegyük fel, hogy
és
. Ekkor
definíciója szerint
léteznek közös belső pont nélküli
és
sokszögek, melyekre

Hasonlóan
miatt léteznek közös belső pont nélküli
sokszögek, melyekre

és

Feltehető, hogy a
sokszögek mindegyike konvex, ellenkező esetben néhány átlójuk
behúzásával háromszögekre bonthatók (lásd 1. feladat), és lecserélhetjük őket e
háromszögekre. Legyenek minden
esetén
, és hasonlóan
minden
esetén
a megfelelő egybevágóságok. Könnyű látni,
hogy minden
esetén
a
felbontása közös belső pont
nélküli részekre, és így
részekre. Hasonlóan
Így

a
felbontása közös belső pont nélküli
felbontása közös belső pont nélküli részekre.

az
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a

és

sokszögek felbontásai közös belső pont nélküli részekre. Ekkor a

egybevágóság mutatja, hogy

. Ez pont azt jelenti, hogy

és

átdarabolható egymásba, csak azt kell meggondolnunk, hogy a
halmazok
sokszögek. Mivel
és
is konvex sokszög, így
tényleg egy esetleg szakasszá,
ponttá, vagy üres halmazzá fajuló sokszög. Ha elfajuló, akkor (8.4) mindkét oldaláról
elhagyhatjuk a megfelelő tagot, és (8.4) megmaradó tagjai mutatják
és
átdarabolhatóságát. Tehát
, és így igazoltuk, hogy ekvivalencia-reláció.
(ii) Igazoljuk, hogy bármely
háromszög téglalappá darabolható. Legyen
a
háromszög leghosszabb oldala,
az
-vel párhuzamos középvonal, és
a -ből
induló magasság talppontja. Legyen az
és
szakaszok metszéspontja, legyen a
pont tükörképe az
pontra, illetve
a
pont tükörképe az
pontra. Ekkor az
egybevágó
és
, illetve
és
háromszögek mutatják, hogy az
háromszög átdarabolható az
téglalapba.
8.3. ábra. Háromszög átdarabolása téglalappá

(iii) Bebizonyítjuk, hogy két azonos alapú és egyenlő magasságú paralelogramma
átdarabolható egymásba. Feltehető, hogy a két parallelogramma
és
,
továbbá a
és
szakaszok egy egyenesen vannak. Először tegyük fel, hogy a
és
szakaszok metszik egymást, ekkor feltehető, hogy
illeszkedik
-re. Ekkor az
egybevágó
és
háromszögek mutatják
és
átdarabolhatóságát.
8.4. ábra. Parallelogrammák átdarabolhatósága (metsző eset)
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Az általános esetben vegyünk olyan
és
illeszkedik, továbbá
metszi
előzőek miatt
így
, azaz

paralelogrammákat, hogy
, az összes
és
egy egyenesre
-et minden
esetén. Ekkor az
. Mivel
ekvivalencia-reláció,
.
,

8.5. ábra. Parallelogrammák átdarabolhatósága (általános eset)

(iv) Belátjuk, hogy bármely téglalap átdarabolható olyan téglalappá, melynek az egyik oldala
egység hosszú. Legyen az
téglalap oldalainak hossza
és
,
feltehető, hogy
. Először igazoljuk, hogy ha
, akkor
átdarabolható egy
olyan téglalapba, melynek egyik oldala hosszúságú. Ehhez vegyünk
és
pontokat a
egyenesen úgy, hogy
, és
paralelogramma legyen. Az
és
paralelogrammáknak közös az alapja és egyenlő a magassága, így (iii)
miatt
. Legyenek az
és
pontok az
egyenesén úgy, hogy
téglalap. Az
és
paralelogrammák azonos alapúak és egyenlő
magasságúak, így (iii) miatt
. Mivel
ekvivalencia-reláció, így
, és az
téglalap egyik oldalára
, így valóban
átdaraboltuk
-t egy oldalú téglalapba.
8.6. ábra. Téglalap átdarabolása téglalappá
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Mivel
, így
és
közül legalább egy teljesül. Ha
, akkor az előzőek
szerint
átdarabolható egység oldalú téglalappá, készen vagyunk. Ha
, akkor az
előzőek szerint
átdarabolható olyan téglalappá, melynek az egyik oldala
hosszúságú. Mivel az egymásba átdarabolható sokszögek azonos területűek, ezért az új
téglalapunk másik oldalának hossza .
Most már készen állunk a tétel igazolására. Legyenek
egyenlő területű sokszögek.
Bontsuk fel a
sokszöget megfelelő átlóinak segítségével háromszögekre. Ekkor (ii)
segítségével minden háromszöget átdarabolhatunk téglalappá, majd (iv) segítségével minden
téglalapot átdarabolhatunk egység oldalú téglalappá. Az egység oldalú téglalapokat
összerakva megkapjuk
átdarabolását egy egység oldalú
téglalappá, azaz
.
Hasonlóan létezik egység oldalú
téglalap, melyre
. A feltétel szerint
és
egyenlő területűek, így az átdarabolással nyert
és
téglalapok területe is egyenlő. Mivel
és
egyik oldala egységnyi, és a területük egyenlő, így egybevágóak. Vagyis
, azaz
, a bizonyítást befejeztük. □
A poliéderekre vonatkozó analóg problémát Bolyai Farkas említi először 1830 körül, és Gauss két 1844-es
levelében is megtalálható. A motiváció a következő. Ha egyenlő térfogatú tetraédereket egybevágó részekre
lehetne bontani, akkor Euklidész XII.5. tételére, mely szerint azonos alapú és magasságú gúlák térfogata
egyenlő, elemi bizonyítást kapnánk. Ez egyúttal olyan konstruktív definíciót is adna poliéderek térfogatára,
mely nem használja a folytonosság fogalmát.
Hilbert azt sejtette, hogy három dimenzióban az azonos térfogatú poliéderek nem feltétlenül darabolhatók át
egymásba, sőt, lehetnek nem együttesen kiegészíthetők is.
Hilbert harmadik problémája. Adjunk meg két azonos alapú és egyenlő magasságú
tetraédert, melyek nem együttesen kiegészíthetők!
A problémát Hilbert tanítványa, Max Dehn oldotta meg, aki egy 1900-as cikkében konstruált két egymásba nem
átdarabolható egyenlő alapú és magasságú tetraédert. Második, 1902-es cikkében együttesen nem
kiegészíthetőeket is mutatott, ezzel a harmadik probléma elsőként oldódott meg a Hilbert-problémák közül. A
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következőkben bemutatjuk Dehn bizonyításának Kagan, Hadwiger és Boltyanszkij által egyszerűsített
változatát.
A bizonyítás előtt némi előkészületre lesz szükségünk.
8.22. Jelölés.
jelölje

Ha adott a valós számok véges

az

által generált vektorteret

Ha

poliéder, akkor álljon az

részhalmaza, akkor

felett.
halmaz a

poliéder lapszögeiből és -ből.

8.23. Definíció. Ha egy -t tartalmazó vektortér
Dehn-típusúnak hívjuk, ha lineáris felett és

felett, akkor az
.

függvényt

Legyen adott egy
poliéder, egy
véges halmaz, melyre
és egy
Dehn-típusú függvény. Ekkor a poliéder szerinti Dehn-invariánsa

ahol az összegzést
minden
található lapszöget jelöli.

élére végezzük,

az

él hosszát,

pedig az

élnél

8.24. Tétel (Dehn-Hadwiger). Legyenek és együttesen kiegészíthető poliéderek. Ekkor
bármely
és
lapszögeit valamint -t tartalmazó
véges halmaz és
Dehn-típusú függvény esetén

Bizonyítás. Először igazoljuk, hogy ha a poliéder feldarabolható véges sok
poliéderre, és
minden lapszöge benne van
-ben, akkor minden
Dehn-típusú függvényre

Ennek igazolásához tekintsük a
poliéderek éleinek végpontjait, és legyen a szomszédos
végpontok által meghatározott részélek halmaza. Legyen minden
esetén
. Ha
részéle
-nek, akkor jelölje
a
poliéderben -nél lévő lapszöget. Ha nem részéle -nek, akkor legyen
vagy
attól függően, hogy a poliéder lapján vagy belsejében helyezkedik el. Ha
(
) akkor jelölje
a
poliéderben -nél lévő lapszöget,
esetén pedig legyen
. Ekkor könnyen látható, hogy minden
esetén
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Ha

, akkor

, így minden

esetén

Megmutatjuk, hogy

nem részéle -nek, akkor
, vagy
. Mivel Dehn-típusú, így
, vagyis az -hez tartozó tag nulla (8.8) jobb oldalán. Ha pedig
a
poliéder éle, akkor az
részélekre vett
összegek kiadják
t, hiszen
és az élhosszok összeadódnak. Így (8.8) valóban teljesül. Hasonlóan
következik minden
-re
Ha

A megadott sorrendben fogjuk felhasználni a következőket: (8.8), (8.6),
(8.9). Így adódik

linearitása, (8.7) és

Ezzel (8.5)-t igazoltuk.
Végül tegyük fel, hogy
és
együttesen kiegészíthetők, azaz léteznek
és
poliéderek, hogy
és
egybevágóak minden
esetén, és a
és
poliéderek átdarabolhatók
egymásba. Ez azt jelenti, hogy léteznek
és
poliéderek, hogy
és
, továbbá
és
egybevágóak minden
esetén.
Jelölje
azt a véges halmazt, melyet
-ből kapunk az összes fent szereplő poliéder
lapszögeinek hozzáadásával. Ekkor könnyen igazolható, hogy
kiterjeszthető egy
Dehn-típusú függvénnyé, lásd 3. feladat.
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esetén

Mivel minden
Felhasználva (8.5)-t adódik

és

egybevágóak, így

.

Ismét felhasználva (8.5)-t és (8.10)-t kapjuk

Ekkor

és

egybevágósága miatt
. Mivel
az
kiterjesztése,
, amiből valóban
.□

,

így

(8.11)-ból
és

így

Szükségünk lesz a következő technikai lemmára.
szám irracionális.

8.25. Lemma. Az
Bizonyítás. Legyen
. Ekkor

. Tegyük fel indirekt, hogy
. Definiáljuk az

, azaz

ekkor az előzőek szerint
. Elég igazolnunk, hogy minden
alakú, ahol
egy -mal nem osztható egész szám, hiszen ez
ellentmond
-nek.
Teljes indukcióval bizonyítunk

addíciós képletet

Legyen
osztható -mal, így

-re

és

és

, belátjuk hogy

a kapott tört számlálója. Az indukciós feltétel miatt
sem, vagyis
megfelelő alakú. □

és

is ilyen

szereposztással alkalmazva

Hilbert harmadik problémájának bizonyítása. Vegyük az
,
és
pontokat a térben.
8.7. ábra.

esetén
-re alkalmazva

szerint. A sorozat első két tagja,

megfelelő alakú. Tegyük fel, hogy minden
alakú. Az indukciós feltevést és a

és
sorozatot,

, ahol

tetraéderek
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Jelölje
az
,
pedig az
tetraédert. Ekkor
és
azonos alapú és
egyenlő magasságú. Némi számolással adódik, hogy
lapszögeinek nagysága
és
. Ekkor

, oldalai pedig és
és

hosszúságúak, míg
lapszögeinek nagysága ,
, lásd 4. feladat. Legyen

A 8.25. lemma miatt és lineárisan függetlenek
felett, ezért létezik
Dehn-típusú függvény, melyre
. Felhasználva
egyenletet és

és

linearitását

. Így

kapjuk, hogy

Azaz a két tetraéder szerinti Dehn-invariánsa különböző, így a 8.24. tétel szerint nem
együttesen kiegészíthetők. □

4.1. Feladatok
1.
(*) Bizonyítsa be, hogy minden sokszög néhány átlójának behúzásával közös belső pont nélküli
háromszögekre bontható!
2.
(**) Igaz-e az előző feladat általánosítása a térben, azaz felbontható-e minden poliéder olyan közös belső
pont nélküli tetraéderekre, melyeknek a csúcsai a poliéder csúcsai közül kerülnek ki?
3.
Legyenek
tetszőleges -t tartalmazó vektorterek felett. Igazolja, hogy minden
típusú függvény kiterjeszthető
Dehn-típusú függvénnyé!
4.
Számítsa ki a fent definiált

és

tetraéderek lapszögeit!

5.
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Bizonyítsa be a Dehn-invariáns segítségével, hogy az azonos térfogatú kocka és szabályos teraéder nem
együttesen kiegészíthetők, ha felhasználhatjuk, hogy
irracionális!
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