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A PROJEKTÍV (SZINTETIKUS) GEOMETRIA
A Menelaosz-tétel bizonyításához (258-259. oldalakon) nem vélet
lenül vettük elő a kettősviszony, a teljes négyszög és a perspektivitás
fogalmát. így történt ez a Papposz-tétel ismertetésénél is (282284. oldalakon). Meg akartuk mutatni ugyanis, hogy a projektív
geometria elemeit EUKLEIDÉSZ és PAPPOSZ matematikus kortársai
már ismerték. A módszer szintetikus volt, azaz csupán geometriai
fogalmakat vett igénybe, hiszen FERMAT és DESCARTES felléptéig
algebrai módszereket a geometriában nem alkalmaztak. Tehát a
szintetikus geometria keretein belül születtek meg a projektív geo
metria alapjai. A geometria ezen ága a geometriai alakzatoknak
olyan tulajdonságaival foglalkozik, amelyek centrális vetítéskor és
egyenessel (síkkal) való metszéskor változatlanok maradnak.
Amint MENELAOSZ tételének bizonyításánál láttuk, alapvetően
ilyen tulajdonság az egyenesen levő pontnégyesek és a közös pon
ton átmenő sugárnégyesek kettősviszonya.
Ezekhez az ókori fogalmakhoz és módszerekhez nyúlt vissza a
nagy francia matematikus:
GÉRARD DESARGUES (1593-1662). Lyonban született. Építész- és
hadmérnök volt. 1626 és 1650 között Párizsban matematikával és
fizikával foglalkozott. 1635-ben már a párizsi Akadémia tagja lett.
1639-ben jelent meg szokatlan című könyve, a Bruillon projet d'une
atteinte aux événemens des rencontres d'un cone avec un plán (Java
solt kísérlettervezet arra vonatkozóan, hogy miként kell eljárni,
amikor egy kúp egy síkkal találkozik).
Új nézeteket képviselt, amelyeket kortársai általában nem méltá
nyoltak. Azzal, hogy az ókori geometria projektív elemeit életre
keltette és kibővítette, megtalálta a geometriai kutatás egyik általá
nos módszerét, megteremtve ezzel a szintetikus geometria projektív
geometriának nevezett, sok ötletet kívánó, de éppen ezért igen érde
kes ágát. Bevezette az egyenes végtelen távoli pontjának és a sík
végtelen távoli egyenesének a fogalmát. Velük kapcsolatban - töb
bek kőzött - a következő megállapításokat tette: A párhuzamos
egyenesek közös síkjuknak egyik végtelen távoli pontjában metszik
egymást. Azonos aszimptotájú hiperbolák végtelen távoli pontjaik-
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ban érintkeznek. Beszélt a végtelen közeli pontokról is. A kör érin
tője például olyan szelő, amelynek a körrel való metszéspontjai öszszeesnek, és az érintő a saját érintőpontjának a polárisa. Azért, hogy
a geometriába méretes vonatkozásokat is bevigyen, bevezette vala
mely egyenes pontpárjainak az involúcióját. A szó is tőle származik.
Az egyenes AA', BB', CC stb. pontjai az egyenes O kezdőpontjára
nézve involúciós pontpárokat alkotnak, ha teljesül az
OA-

OA'=OB-OB'=OC-

OC'=...

szorzategyenlőség. Ennek a feltételnek 6 pontra vonatkozó, könynyebben kezelhető alakja az
AB - AB'
A'B-A'B'

AC - AC
A'C-A'C"

amelyet a 277. ábra alapján a következő átalakításokkal kaphatunk
meg.
Az OA- OA'=OB- OB' definiáló egyenletből:
OAOB'
OB~ OA'"
A párhuzamos szelők tételének és annak megfordítása alapján, az
ábra szerint:
OB
OA
AB'
OB
A'B
OA'
OA
OA'

AB'
A'B

OB
OA'

, v
(*)

Az alapösszefüggésből származó OA' : OB'—OB : OA
aránypár

átalakításával:

(OA'-OB'):

OB'={OB-OA):

OA,

azaz A'B' : OB'=AB : OA.
Ebből

OA:OB'=AB:A'B'.

Mivel azonban OA : OB' = OB : OA', azért:
OB _
OA'~

AB
A'B''

írjuk ezt be a csillaggal jelölt egyenlőségbe! Ekkor:
OA
OA'

AB • AB'
A'B-A'B'

(#*)

Ha most az involúciót meghatározó egyenlőségsorozatból az
OA • OA'=OC- OC részt ragadjuk ki, akkor teljesen hasonló mó
don juthatunk el az
OA
AC-AC
OA'~
A'C-A'C
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megállapításhoz. A két utóbbi egyenletet összehasonlítva, valóban:
AB • AB' __ AC • AC
A'B • A'B' ~ A'C • A'C '
Érdemes ezt az összefüggést átfogalmazni még az
AB . AC _ AC
BA' ' CA'~ C'A'

. AB'
' B'A'

alakba, mert ekkor felismerhetjük az (AA'BC)=(AA'C'B')
kettősviszony-egyenlőséget. Ha tehát az AA', BB' és CC pontpá
rok involúciót alkotnak, akkor az iménti kettősviszonyok egyen
lők. Mivel pedig a következtetésnél alkalmazott műveletek egyér
telműen megfordíthatok, azért a jelzett kettősviszonyok egyenlő
ségéből a három pontpár involúciója is következik. Minthogy pedig
a kettősviszony a centrális vetítésre és az egyenessel való metszésre
nézve állandó, azért e műveletek az involúciót is változatlanul hagy
ják, vagyis az involúció projektív tulajdonság. DESARGUES tehát vi
gyázott arra, hogy az általa bevezetett involúció fogalma összhang
ban legyen az EüKLEiDÉsznél szereplő kettősviszony fogalmával.
Azt is megjegyezte még, hogy az O centrum lehet az egyenes vég
telen távoli pontja is, és ekkor OA : OA'= 1, tehát ekkor a kétcsilla
gos összefüggés átmegy az

Rubens: Gyermekfej
(XVII. sz.)

AB • AB'
=1
A'B- A'B'
egyenlőségbe.
Igen jellemző DESARGUES gondolkodására, hogy rendszerint elő
ször valamely speciális esetet igazolt, és abból általánosított. Erre
szeretnék egy példát bemutatni. A példaként bizonyítandó speciális
tétel az, hogy ha egy körbe írt négyszögnek mind a négy oldal
egyenesét egy ötödik egyenessel metsszük, akkor a metsző egyene
sen levő 4 metszéspont, valamint a körrel közös két pont involúciót
alkotnak. A tételt a 278. ábra szemlélteti, amelyen tehát az RS, TV
és PQ pontpárok involúcióját szeretnénk kimutatni.
A bizonyításhoz DESARGUES felhasználta a pont körre vonatkozó
hatványát. A Q pontra igaz, hogy: QT- QV= QC- QD, a P pontra
pedig :PT- PV=PB- PA, tehát
QT. QV QC • QD QC • QD EC • ED = QC • QD EB • EA
• PV~ PB • PA~ EC • ED ' PB • PA~ EC • ED ' PB -PA'
MENELAOSZ tétele (258. oldal) alapján a BEC háromszögre és RP
szelőjére vonatkoztatva:
Q£

EB^=QR

EC' PB

PR'

278. ábra
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Ha pedig a tételt az AED háromszögre és VP szelőjére vonatkoztat
juk, akkor:
QD
EA=QS
ED' PA
PS '
E két utóbbi egyenlőséget figyelembe véve:

gr

FT' PV
aZaZ

QL.Q_S_=Q^.QK.

QV=QR QS_
PR' PS

V a g y

TP ' SP

RP' VP'

(QPTS)=(QPRV),

tehát a Q, P, a T, V és az S, R pontpárok valóban involúciót alkot
nak.
Ezután DESARGUES a bizonyított tételt általánosította. Megálla
pította, hogy ha a kör helyett valamilyen kúpszeletbe rajzoljuk a
húrnégyszöget, és annak négy oldalegyenesét egy ötödikkel metszszük, amely a kúpszeletből is kivág két pontot, akkor a létrejött hat
metszéspont involúciót képez, mert az ilyen alakzat egy megfelelő
síkra való vetítéssel a már tárgyalt speciális alakzattá alakítható, a
vetítés pedig az involúciót változatlanul hagyja.
Hasonló módon járt el DESARGUES számos olyan tételnél, amely
a pólusra, polárisra, konjugált átmérőkre vagy a kúpszeletek más
tulajdonságára vonatkozik.
Számos kis írása közül kiemelendő az 1648-ban megjelent, amely
a perspektivitás elméletét alapozta meg. A perspektivitás fogal
mával már megismerkedtünk PAPPOSZ tételének bizonyításakor
(282-284. oldalakon). Az említett tanulmány három tételt tartal
maz. Az első szerint a perspektív háromszögek megfelelő oldalai
nak egyenesei egy-egy pontban metszik egymást, és ez a három met
széspont egy egyenesre illeszkedik. Általában ezt ismerik Desarguestétel néven. A másik tétel a perspektív teljes négyszögekre vonatko
zik, a harmadik pedig egy négyszög oldalegyenesein kiválasztott
pontnégyesekre. Amint később PONCELET és STAUDT kimutatták,
ezek a tételek a projektív geometria alapjainak bizonyultak. ízelí
tőül kísérjük végig az első tétel bizonyítását.
Az O centrumból vetítsük az ABC háromszög csúcsait a 279. áb
ra szerint. így nyerjük az A'B'C háromszöget. A három csúcspont
vetítési aránya általában különböző, tehát a két háromszög általá
nosságban nem hasonló (perspektív háromszögek). A megfelelő ol
dalak egyeneseinek metszéspontjai az A", B" és C". Tekintsük az
ábrát térbelinek, azaz olyannak, amelyen az ABCO és az A'B'C'O,
közös O csúcsú tetraéderek láthatók. Keressük meg a két tetraéder
ABC és A'B'C síkjának közös egyenesét. Az AB és A'B' szakaszok
az OA'B' síkban vannak és nem párhuzamosak, azért metszik egy-
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mást a C" pontban (ha párhuzamosak, akkor a végtelen távoli
pontban). Hasonlóan a BC és B'C szakaszok síkja is közös, tehát
találkoznak az A" pontban. Ugyanígy, az azonos síkú CA és C'A'
szakaszok metszik egymást a B" pontban. Az A", B" és C" pontok
az ABC és A'B'C síkok közös pontjai, tehát a két sík közös s egye
nesén, azaz egyazon egyenesen vannak.
A tétel megfordítása a 279. ábra alakzatának egy érdekes tulaj
donsága alapján igazolható, ugyanis az alakzat minden pontjára
nézve szimmetrikus, olyan vonatkozásban, hogy bármely pontja
tekinthető a perspektivitás centrumának. Például: Ha centrumnak
tekintjük a C" pontot, akkor a két perspektív háromszög az A "BB'

ésaB"AA'.
DESARGUES törekvései, amelyek a perspektívaelméletet, azaz a
projektív transzformációk egyik fajtáját tették a geometriai kutatá
sok alapjává, nem találtak általános megértésre. Ennek egyik oka
volt ÜESARGUES-nak a matematikusok számára szokatlan nyelve
zete. A másik ok pedig az, hogy műveit nem árusította, hanem csak
barátainak küldözgette szét. Gyakorlatilag könyvei hosszú időre el
vesztek. Csak 1847-ben találtak rá egy párizsi könyvtárban a Bruillon projet egy kéziratos példányára, amelyet a szerző egyik nagy
tisztelője PHILIPPE DE LAHIRE (1640-1718) a Collége de Francé épí
tészprofesszora másolt le, aki maga is foglalkozott a kúpszeletekkel,
és az analitikus geometriában js szerzett érdemeket. Ezek ellenére a
kortársak között mégis akadt DESARGUES-nak egy igen eredményes
követője:
BLAISE PASCAL (1623-1662), a kiváló francia matematikus, fizikus
és filozófus. Szülőhelye Clermont-Ferrand, ahol matematikus haj
landóságú apja törvényszéki elnök volt. A 14 éves BLAISE apjával
együtt eljárt a MERSENNE körül csoportosult természettudományos
körbe, amelyből 1666-ban kinőtt a Párizsi Tudományos Akadémia.
Itt ismerkedett meg DESARGUES eszméivel. Ezek hatása alatt jelent
meg 16 éves korában, tehát 1640-ben a néhány oldalnyi Essay pour
les coniques (Tanulmány a kúpszeletekről) című első műve. Ez a
Pascal-tételt tartalmazó 6 oldal kitörölhetetlen nyomot hagyott
a matematika, közelebbről a projektív geometria történetében.
A tétel azt mondja ki, hogy egy kúpszeletbe rajzolt húrhatszög
szembeni oldalainak egyenesei egy-egy pontban metszik egymást,
és e három metszéspont mindig egyazon egyenesen van. PASCAL is
- DESARGUES példájára - először körre igazolta tételét, azután cent
rális vetítéssel általánosította kúpszeletekre. Későbben PASCAL ki
dolgozta tételének számos következményét is, és néhány azon ala
puló szerkesztési eljárást is bemutatott. Annak ellenére, hogy ilyen
tárgyú munkássága a projektív geometria fejlődését jelentősen
előbbre vitte, nem maradt meg ezen a területen. Ide-oda csapongva

Blaise Pascal
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fordult a legkülönbözőbb tárgykörök felé: számológépet szerkesz
tett, hidrosztatikával foglalkozott (hidrosztatikai paradoxon), az
tán ismét a kúpszeletek érdekelték, majd a binomiális együtthatókat
foglalta „Pascal-háromszögbe", lényegesen hozzájárult az analízis
kibontakozásához, úttörő szerepe volt a valószínűségszámításban,
kidolgozta a teljes indukcióval való bizonyítás módszerét. Ez a na
gyon tehetséges „amatőr" matematikus 1654. november 23-án éjjel
vallási eksztázisba esett, amelynek következményeként felhagyott a
tudományok hívságos művelésével. Csak 1658-1659-ben tért vissza
kis időre a matematikához, amikor egy este fogfájása miatt elkerül
te az álom. Ekkor a cikloiddal kezdett foglalkozni, és csodák csodá
jára fájdalmai megszűntek. Ezt isteni jelnek vette, amely azt adta
tudtára, hogy a matematikai kutatás Istennek tetsző foglalatosság.
Úgy látszik, hogy a projektív geometria DESARGUES és PASCAL
korában még nem volt egészen időszerű, mert a XVIII. század vé
géig nem akadt eredményes művelője. PASCAL projektív geometriai
munkáinak is java része elveszett. Utána 100 éven át alig-alig buk
kantak fel projektív geometriai eredmények. Említsük meg ezek kö
zül kora legnagyobb francia matematikusának, FERMAT-nak egyik
tételét. FERMAT tervbe vette EUKLEIDÉSZ Poriszmata című munkájá
nak rekonstruálását, amelyet - nála nagyobb sikerrel - a francia
MICHEL CHASLES (1793-1880) is megkísérelt 1837-ben. Szerette vol
na kibővíteni, és a körökre vonatkozó tételeket a kúpszeletekre ál
talánosítani. Sajnos ebből a tervezett műből csak 5 tétel ismeretes.
Ezek egyike :
Adott a k körben a KL húr és a vele párhuzamos AB átmérő
(280. ábra). Húzzuk meg a K és L pontokat nem tartalmazó AB
félkörív tetszőleges P pontjából a KP=c és az LP=d húrokat.
Ezek az átmérőt metszik a C, illetve a D pontban. Bizonyítandó,
hogy az AC- DB és az AD- CB szorzatok hányadosa a P ponttól
független állandó!
Az igazoláshoz rajzoljuk meg a PA=a és a PB= b húrokat, vala
mint a körív egy másik tetszőleges Q pontjából a P ponthoz tartozó
a, b, c, dsugársornak megfelelő a',b',g,h sugársort! Vegyük ezután
észre, hogy az említett hányados:

AC-DB AC .AD
^D7CB-CBDB-{ABCD)'
ahol (ABCD) a zárójelben szereplő négy pont kettősviszonya,
amelyről a 258-259. oldalakon megmutattuk, hogy projiciálásnál
(vetítésnél) vagy egyenessel való metszésnél nem változik. Az ábrá
ról leolvasható, hogy ha az A, C, D, B pontokat vetítjük a P pontbe
li a, c, d, b sugarakkal, majd e sugársort összehasonlítjuk a Q pont-
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ból induló a', g, h, b' sugársorral, amelyet végül is metszünk az
AB átmérő egyenesével, akkor:
(ABCD)-=

(abcd)=(a'b'gh)=(ABGH).

Azt, hogy (abcd)=(a'b'gh), beláthatjuk, ha megfigyeljük a követke
ző szögegyenlőségeket:
(a, c) < = « , g)<,
(a,d)<=(a',h)<,

(b, c)< = (b', g)<,
(b,d)<=(b',h)<,

mert páronként ugyanazon körívhez tartozó, azonos fajú kerületi
szögek. így
sin (ac) sin (ad) sin (a'g) sin (a'h)
(abcd)= . - ,, : . ,,rr= • , ,'• • ..—-(a'b'gh).
sin (eb) sm (db)
sin (gb ) sin (ha)
Azért, hogy a XfX. században folytatódjék a projektív és vele
együtt a szintetikus geometria fejlődése, sokat tett
GASPARD MONGE (1746—1818), kiváló francia matematikus. A Dijontól délre eső Beaune városkában született, szegény kereskedő
szülőktől. A francia forradalom után tengerészeti miniszter és had
ügyi szervező volt. Részt vett az új mértékegység-rendszer kidolgo
zásában. A méziéres-i katonai iskola tanáraként (1768—1789) taní
tott matematikát, fizikát és erődítéstant. Ekkor alapozta meg az
ábrázoló geometriát, a projektív geometria új ágaként. Az akkori
előadásait foglalja össze az 1794—1795-ben kiadott Géométrie
deseriptive (Ábrázoló geometria) című könyve. A térgörbék és felü
letek tanulmányozásával megalapozta a differenciálgeometriát
(Application de l'analyse a la géométrie, Az analízis alkalmazása a
geometriában, 1804). 1794-től tanára és egyik megalapítója volt a
híres párizsi École Polytechnique-nek. A projektív geometria újra
felfedezésében követte MoNGE-t egyik tanítványa:
LAZARE NICOLAS CARNOT (1753-1823). A francia burgundiai Nolay-

ben született. Államférfi, a „győzelem szervezőjs" büszke cím vise
lője és matematikus volt. A kitüntető címet azért kapta, mert a ja
kobinusok idején szétzüllött hadsereget újra megszervezte, és győ
zelemre vezető haditerveket dolgozott ki. Ő volt a fizikus SADI
CARNOT (1796-1832) apja és a kémikus ADOLPHE CARNOT (1839-

1920) nagyapja. NAPÓLEON uralma alatt két ízben is miniszterséget
viselt, de a császár bukása után Magdeburgba menekült, ami a ma
tematikára nézve, hasznos volt, mert visszavonultságában csak ma
tematikával foglalkozott, éspedig eredményesen. Kutatási területe
az analízis és a geometria volt. A projektív geometria további ki
bontakozásához nagyban hozzájárult az 1801-ben megjelent De la
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correlation des figures de géométrie (A geometriai alakzatok viszo
nyairól) és az 1806-ban kiadott Essai sur le théorie des transversales
(Tanulmány a transzverzálisok elméletéről), valamint az 1803-as
Géométrie deposition (A helyzet geometriája). Mindegyikre jellemző
az általánosításra való törekvés. EUKLEIDÉSZ legtöbb tételéről ki
mutatta, hogy azok átfogóbb tételek speciális esetei. Erre szép példa
a koszinusztétel általánosítása. Levezette az a2=b2+c2—2bc cos a
tételhez alakban teljesen hasonló
a2= b2+ c2+d2— led cos /3— 2bd cos y—2bc cos 8
képletet, amely a tetraéderre vonatkozik, és amelyben a, b, c és d az
oldallapok területe, /? a c és d oldalak lapszögé, y a b és d oldalak,
8 pedig a b és c oldalak lapszöge.
A transzverzálisok elméletében a Menelaosz-tételt általánosítot
ta. (257. oldal). Az ókori tétel szerint, ha az ABC háromszög oldal
egyeneseit az e egyenes metszi (281. ábra) a P, Qés R pontban, és
ha
AP=a',
AR=a",

BQ=b',
BP=b",

Lazare Nicolas Carnot

CR=c',
CQ=c",

akkor
a • b • c =a • b • c .

CARNOT bebizonyította, hogy ha az ABC háromszög AB oldalegye
nesét egy n-ed rendű görbe metszi a P„ P 2 , P 3 , . . . , P„ pontokban,
a BC egyenest a Qv Q2, Q3, • • -, Q„ pontokban és az AC egyenest
az /?„ R2, R3, ..., Rn pontokban, valamint bevezetjük az
281. ábra
APr AP2- APy

. . . • AP„=a',

BQrBQ2.BQr.....BQn=b'
C7?, • CR.2 * CR.3' • •
ARy • AR2- ARy
BPr

BP2 • BPy

CQX •CQyCQy

• • CRn—c',

...•

AR„=a"

.. ••BPn^b",

. ..•CQtt-c"

jelöléseket, akkor igaz, hogy a'b'c' = a"b"c" (282. ábra).
MONGE és CARNOT közvetlen hatása alatt jelent meg 1806-ban a
Journal de l'École Polytechnique folyóiratban egy másodéves főis
kolai hallgatónak az a cikke, amely ismét nagy lépéssel vitte tovább
a projektív geometria ügyét. Ez a hallgató MONGE tanítványa:

282. ábra
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CHARLES JULIÉN BRIANCHON (1783-1864) volt. Sévres-ben, Párizs

elővárosában született. Tüzértiszt, majd tanár lett. 21 éves korában,
amikor mintegy felelevenítette a Pascal-tételt, egy ahhoz nagyon
hasonlót, a róla elnevezett Brianchon-tételt fedezte fel. Tétele sze
rint : egy kúpszelet köré írható érintőhatszög átellenes végpontjait
összekötő átlók egy pontban metszik egymást. Amint később, a
dualitás elvének felfedezése után kiderült, a Brianchon-tétel a Pas
cal-tétel duálja (551. oldal), tehát nem tudatosan ugyan, de BRIAN
CHON tételével a projektív geometria egy fontos és igen termékeny
alapelvét demonstrálta.
Az áttekintett előzmények után következett az átfogó megalapo
zás, a projektív geometria egységes rendszerének a megalkotása,
amely
JEAN-VICTOR PONCELET (1788-1867) francia matematikusnak,

Jean-Victor Poncelet

MONGE tanítványának az érdeme. Metzben született, a Politechni
kai Főiskolán végzett, majd 1825-től 1835-ig szülővárosában taní
tott, aztán magas katonai beosztásba került. 1838-tól 10 éven át a
Sorbonne-on a fizika és a mechanika professzora volt, végül 1848tól a Politechnikai Főiskola igazgatójaként működött.
32 éves korában jelent meg a Gergonne's Annales {Les annales
de la mathématique pure et appliquée, Tiszta és alkalmazott mate
matikai folyóirat) folyóiratban egy közös cikke BRiANCHONnal
Recherches sur la détermination d'une hyperbole équalitere (Vizs
gálatok egy egyenlő oldalú hiperbola meghatározásáról) címen,
amelyben napvilágot látott a középiskolából ismert kilencpontú
körnek, azaz a Feuerbach-körnek a leírása, amely szerint min
den háromszögben a magasságok három talppontja, a 3 oldalfe
lező pont és a magasságpontot a csúcsokkal összekötő szakaszok
3 felezőpontja egy körön van. (E kört EULER 1765-ben fedezte fel.)
KARL WILHELM FEUERBACH (1800-1834), erlangeni gimnáziumi ta

nár Jénában született, és fivére volt a filozófus LUDWIG FEUERBACHnak. A róla elnevezett kör meghatározását az 1822-ben meg
jelent igen hosszú című könyvecskéje tartalmazza. E kört ugyan
nem ő fedezte fel, de kis művében a kör számos új tulajdonságát
mutatta ki, többek között azt, amely egyes vélemények szerint
EUKLEIDÉSZ óta a geometria legszebb tétele, és kimondja, hogy a
Feuerbach-kör érinti a háromszög oldalait belülről érintő kört és
a kívülről érintő három kört is. így a kilencpontú körre a három
szög 13 nevezetes pontja illeszkedik. FEUERBACH határozta meg e
kör sugarát is, és azt, hogy centruma felezőpontja az Euler-egyenes
azon szakaszának, amely a magasságpont és a körülírható kör kö
zéppontja között van.
Kari Wilhelm Feuerbach
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Miután FEUERBACHnak elégtételt szolgáltattunk, térjünk vissza
PONCELET méltatásához. A napóleoni orosz hadjárat alatt, 1812ben mint hadmérnök, orosz fogságba esett, és néhány évet Moszk
vában töltött. Ez alatt az idő alatt összeszedte és rendszerezte azo
kat az analitikus geometriai ismereteket, amelyeket a főiskolán
szerzett. Ezek alapján írta meg az Applications d'analyse et de
géométrie (Az analízis alkalmazásai a geometriában) című, kétköte
tes művét. Ez azonban csakéletének végén, 1862-1864-ben jelent
meg. Amikor a fogságból hazatért, egy, az említett műtől merőben
elütő szellemű munkával mutatkozott be: a teljesen szintetikus
módszerű Traité des propriétés projectives des figures (Tanulmány az
alakzatok projektív tulajdonságairól) című könyvével, 1822-ben.
Ebben PONCELET a projektív geometria addigi ismereteit egy jól
átgondolt rendszerbe foglalta, az általa bevezetett fontos új fogal
mak segítségével. Elsőként tekintette a végtelen távoli geometriai
elemeket (ideális pont, ideális egyenes) a végesbeliekkel teljesen
egyenértékűeknek. Bevezette a virtuális pont fogalmát. Erre ösz
tönzést adott az az analitikus geometriai tapasztalat, hogy például
egy kör és egy egyenes metszéspontjainak a koordinátái a komplex
számkörben mindig megtalálhatók. A komplex koordinátájú pon
tokat nevezte virtuális pontoknak.
PONCELET megfogalmazta - ahogyan ő nevezte - a matematikai
viszonyok permanenciájának elvét, vagy ahogy másként kifejezte,
a kontinuitás elvét. Ennek megértésére talán ajánlatos egy példát
segítségül hívni. A 283. ábráról leolvashatjuk az ismert törvényt:
PA- PB=PC- PD. Ha most a PCD egyenes a Ppont körül elkezd
forogni a nyíl irányában, akkor a forgó szelő szeleteinek a szorzata
továbbra is, folytonosan állandó marad, még akkor is, amikor
mindkét szelet a PE érintődarabbá válik, tehát PA-PB—PE2.
A kontinuitás elve tehát PoNCELETMiél azt jelentette, hogy a foly
tonos változtatással létrehozott határhelyzetekben a határhelyzet
előtti törvény értelemszerűen, külön bizonyítás nélkül is kimondha
tó. Ezt az elvet sokan jogosulatlan indukciónak tartották (CAUCHY).
Egy másik nagyon fontos törvény, amelyet 1818-ban a már emlí
tett Gergonne's Annalesban közölt, a dualitás elve. Ez azt mondja ki,
hogy valamely síkgeometriai projektív törvény igaz marad akkor is,
ha abban felcseréljük a pont és egyenes szavakat, és egyidejűleg az
összekötés és metszés, illetve az ezeknek értelemszerűen megfelelő
szavakat. Igaz például, hogy a kúpszelet 6 pontja által alkotott hat
szög szembeni oldalainak metszéspontjai egyazon egyenesre illesz
kednek. Hajtsuk végre a szócseréket! így: A kúpszelet 6 egyenese
(érintője) által alkotott hatszög szemközti szögpontjait összekötő
egyenesek egyazon pontra illeszkednek. A kedves olvasó bizonyára
észrevette, hogy példának a Pascal-tétel és a Brianchon-tétel duali
tását hoztuk fel.
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A dualitás elvének felfedezésében PoNCELET-nek vetélytársa is
akadt. Ugyanabban az évben közölte ezt az elvet, ugyanabban a fo
lyóiratban
JOSEPH DIAZ GEORGONNE (1771-1859) francia csillagász és matema

tikus is, aki az említett folyóiratnak 1810 és 1831 között volt kiadó
ja. Ő a dualitás elvére az analitikus geometria területén jött rá.
Eredményesen dolgozott az algebrában és a kombinatorikában is.
A projektív geometria következő nagy neve:

Jacob Steiner

>

JACOB STEINER (1796-1863). Apja svájci pásztor, tanítója PESTALOZ
ZI, a híres pedagógus volt. Egy ideig STEINER is tanított PESTALOZZI
intézetében, aztán tovább folytatta egyetemi tanulmányait Heidelbergben. Itt ismerkedett meg a francia geometriai áramlatokkal. Az
egyetem után PESTALOZZI Berlinbe csábította, ahol kiváló ered
ménnyel tanított és közben geometriai kutatásokat végzett. Cikkei a
Crelle's Journalban jelentek meg. Fő munkáját 1832-ben adta ki
Systematische Entwicklung der Abhangigkeit geometrischer Gestalten voneinander (A geometriai alakzatok összefüggésének rendszeres
kifejtése) címen, Berlinben. Fokozatosan jutott el az elemi geomet
riától a projektív geometria majdnem teljesen szintetikus felépítésé
hez. Rendszerében csupán egyetlen méretes fogalom volt: a kettős
viszony, különben tiszta geometriai fogalmakkal építkezett.
A projektív leképezést olyan geometriai transzformációnak határozta meg, amely az egyenes pontjai közötti kettősviszonyt megtart
ja. Egyik alapvető tétele szerint minden kúpszelet pontjai olyan,
projektív viszonyban álló két sugársor megfelelő egyeneseinek met
széspontjaiként tekinthetők, amely sugársorok tartói maguk is a
kúpszelet pontjai. Ez a Steiner-féle tétel tulajdonképpen általánosí
tása az 546. oldalon megismert Fermat-féle tételnek, amely a körre
vonatkozik. Annak alapján, a 280. ábra szerint a körnél nyilvánvaló,
hogy az a, b, c, d sugársor, amelynek tartója a kör Ppontja, projek
tív viszonyban van az a', b',g,h sugársorral, amelynek tartója a kör
Q pontja, hiszen igazoltuk, hogy (abcd)=(a'b'gh). Ugyanakkor az
ábra azt is mutatja, hogy a megfelelő sugarak, tehát az a és a', a
bésb',acésg, valamint ad és ha kör kerületén találkoznak. A tétel
megfordítása hasonlóképpen látható be. STEINER ehhez annyit tett
hozzá, hogy minden kúpszelet keletkezhet a körnek egy megfelelő
síkra való centrális vetítésével, tehát ha belátjuk, hogy a körhöztar
tozó két projektív sugársor (most a P és a Q tartójú) a vetítés után
szintén projektív marad, akkor a tétel minden kúpszeletre érvényes.
A projektív viszony megmaradásáról pedig meggyőz bennünket a
284. ábra. Ezen az a síkról vetítettük a Ptartójú a, b, c, dsugársort az
a' síkra, az O centrumból. így kaptuk a P' tartójú a', b', c', d' su
gársort. A már többszörösen ismertetett okok miatt: (abcd)=
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Blake: A napok őse
(XVÍir. sz.)

= (ABCD)=(a'b'c'a"), tehát a sugársor és annak a vetülete kettős
viszonytartó, azaz projektív.
Alkalom kínálkozik most arra, hogy közbevetőleg, a Steiner-tétel
segítségével igazolhassuk a Pasr '-tételt, csak még vissza kell em
lékeznünk arra a tételre, amelye * a Papposz-tétel bizonyításánál is
mertünk meg a
oldalon. E szerint, ha két pontsor projektív vi
szonyban van és tartóegyenesük metszéspontja kettős pont, akkor a
két pontsor perspektív helyzetű.
Tekintsük ezután a 285. ábra ellipszisén a találomra kiválasztott
6 pontot: Au A2, A3, A4, A5, A6. E hat pont tetszőleges sorrendben
egy, a kúpszeletbe írható húrhatszöget határoz meg. Vegyük az in-

2

84. ábra

A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE

dexek természetes sorrendjét, vagyis az ábra AíA2A3A4AsA6Al
(hurkolt) húrhatszögét. Ennek átellenes oldalpárjai: AXA2 és A4A5,
A2A3 és ASA6, valamint A3A4 és A6AV A bizonyítandó Pascal-tétel
azt állítja, hogy e párok metszéspontjai egyazon egyenesre illesz
kednek.
Vegyük észre az Ax tartójú AlAs, AtA6, AXA2, AXA4 sugársort,
továbbá az A3 tartójú A3A5, A3A6, A3A2, A3A4 sugársort! Az első
segédtételünk megfordítása szerint e két sugársor projektív. Ezért
projektív az As, B, C, A4 és az A5, A6, E, D pontsor is, mert az elsőt
az ASA4 egyenesből az A{ tartójú sugársor metszi ki, a másodikat
pedig az A5A6 egyenesből az előbbi sugársornak megfelelő A3 tartó
jú sugárnégyes vágja ki. E két projektív pontsor tartóegyeneseinek
- A5A4-nek és A5A6-nák - az A5 metszéspontja kettős pont, tehát e
két pontsor perspektív helyzetű. A perspektivitásban megfelelő pon
tokat összekötő egyenesek pedig a perspektivitás centrumán mennek
át, tehát aBA6,a CE és az A4D szakaszok egy pontban, a perspekti
vitás centrumában találkoznak. Ez azt is jelenti, hogy a C, az O és az
E pontok, vagyis a hatszög átellenes oldalainak a metszéspontjai
egy egyenesre esnek.
A dualitás elve alapján ebből kimondható a Brianchon-tétel is
(550. oldal). Érdemes azt is észrevenni, hogy PASCAL tétele valójá
ban a Papposz-tétel általánosítása. A Papposz-tétel két egyenes 3-3
pontjára, a Pascal-tétel pedig egy kúpszelet 3-3 pontjára vonatko
zik.
STEINER neve számos geometriai fogalommal és tétellel kapcsola
tos. A projektív geometrián belül jelentős új összefüggéseket feltáró
és számos alkalmazást találó új geometriai transzformációt vezetett
be 1824-ben, az inverziót. Az O centrumú, r sugarú körre nézve a
P pont inverz képe az a P' pont, amelyre igaz, hogy
OP- OP' = r2.
Ez a transzformáció tehát a síknak az adott körön kívüli pontjait
képezi le a körön belüli pontokra, és (a kör centrumát kivéve) vi
szont. Az inverzióra vonatkozó gondolatait STEINER nem publikál
ta, és így másoknak is alkalmat adott ennek a leképezésnek a felfe
dezésére (például Lord KELViNnek 1845-ben).
Olyan derékszögű koordináta-rendszerben, amelynek origója az
inverzió r sugarú körének a centruma, a P(x;y) pontnak és a
P'(x'; y') képppntnak a koordinátáit az
,_

r2x

,

,_

r2y

transzformációs képletek kapcsolják össze. Ezt a leképezést általa-
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nosította LUIGI CREMONA (1830-1903) bolognai, milánói, majd ró
mai professzor úgy, hogy a pontnak és képének koordinátáit az
x' = Rx(x\y)

és

y' = R2(x;y)

racionális algebrai függvények rendelik egymáshoz. Ezeknek az
1863-ban közölt Cremona-féle transzformációknak az inverzió
speciális esete.
A projektív geometriában, egyszersmind a szerkeszthetó'ség elmé
letében fontos STEiNERnek az a bizonyítása, amellyel igazolta, hogy
minden euklideszi szerkesztés elvégezhető vonalzó és egyetlen fix
kör segítségével. Az ilyen szerkesztések egyenértékűek az első- és
másodfokú algebrai egyenletek megoldásával. Az így egyszerűsített
euklideszi szerkesztésekre vonatkozó eredményeit adta közre 1833ban, Berlinben Die geometrische Constructionen ausgeführt mittels
der geraden Linie und einesfesten Kreises (Geometriai szerkesztések
egyenes vonalzó és egy rögzített kör segítségével) címen.
A szerkeszthetőség e tételét már 1822-ben bizonyítás nélkül
PONCELET is kimondta. PONCELET érdeklődését LORENZO MASCHE-

RONI (1750-1800) paviai olasz professzor 1792-ben megírt munkája
ébresztette fel, amelyben azt olvasta, hogy az euklideszi szerkeszté
sek csupán körző használatával is végrehajthatók, ha valamely
egyenest megszerkesztettnek tekintünk két pontjának ismeretében.
1928-ban viszont egy koppenhágai könyvtárban megtalálták GEORG
MOHR (1640-1697) dán geométernek 1672-ben kiadott Euclides
danicus (A dán Eukleidész) című, elfelejtett könyvét, amelyben
MASCHERONI előtt 125 évvel már a szerkeszthetőség e tételét bebi
zonyította.
Ugyancsak STEINER szép eredményei közé tartoznak azok a. tisz
tán geometriai eszközökkel megoldott szélsőérték-feladatok, ame
lyek 1842-ben jelentek meg A síkidomok legnagyobb és legkisebb ér
tékeiről és a gömbről címen. Ebben először adott szabatos bizonyí
tást arra, hogy az egyenlő kerületű síkidomok közül a kör a legna
gyobb területű, és hogy az egyenlő területű síkidomok közül a kör
a legkisebb kerületű. Ennek az igazolása és még néhány Steiner-féle
szélsőérték-feladat ismertetése megtalálható HEINRICH DÖRRIE:

A diadalmas matematika című, a Gondolat kiadásában 1965-ben
megjelent könyvében.
STEINER mellett csak a másodhegedűs szerepével kellett megelé
gednie
MICHEL CHASLES (1793-1880) francia matematikusnak. Épernayben született, a Politechnikai Főiskolán végzett. 1846-tól a Sor
bonne professzora volt. Matematikatörténettel is foglalkozott, ami
ről tanúskodik az 1837-ben megjelent Apercu historique sur l'origine
et de développement des méthodes en géométrie (A geometriai mód-
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szerek eredetének és fejlődésének történeti áttekintése) című köny
ve. Ebben számos olyan projektív geometriai eredményt sorol fel,
amelyet már az ógörög matematikusok ismertek. A matematika
történet iránti érdeklődése egy ízben igen kínos helyzetbe sodorta.
Egy ismeretlentől megyette PASCALnak egy nem publikált levélköte
gét, amelyből kitűnt, hogy NEWTON sok jelentős eredményére PAS
CAL már előbb rájött. CHASLES sokat idézett ezekből a levelekből,
sőt megkezdte közlésüket a párizsi Akadémia hivatalos lapjában,
a Comptes Rendus-ben. A tudományos körök hatalmas meglepetése
azonban csak addig tartott, amíg a komoly szakértői vizsgálat ki
nem mutatta, hogy a PASCALnak tulajdonított levelek mindegyike
ügyes hamisítvány.
CHASLES minden bizonnyal teljesen önállóan a STEiNERéhez ha
sonló geometriai rendszert épített ki. Ő is a kettősviszonynak a pro
jektív műveletekkel szembeni állandóságát vette alapul. Tökéletesí
tésnek számít, hogy a szakaszok irányítottságát előjellel fejezte ki.
A kúpszeletekre vonatkozó tételei szintén nagyon hasonlók a
Steiner-féle kúpszeleti tételekhez. A geometriai munkásságát össze
foglaló könyve 1852-ben jelent meg Traité de la Géométrie superieure
(Értekezés a magasabb geometria köréből) címmel Párizsban.
Ahhoz, hogy CHASLES, illetve STEINER vagy PONCELET projektív
geometriája teljesen szintetikus legyen, csak egyetlen problémát
kellett még megoldani. A projektív geometriának éppen az alapfo
galma, amelyre az egész rendszer épült - azaz a kettősviszony inva
rianciája, vagy az ún. projektív koordináták bevezetése is -, két
pont távolságára támaszkodott. E távolság meghatározása viszont a
Descartes-féle koordinátákkal történik. Ez a méretes adat tehát
analitikus geometriai. A tiszta szintetikus felépítésnél ez nem enged
hető meg. Ennek az egyetlen analitikus geometriai elemnek a ki
küszöbölését
CHRISTIAN VON STAUDT (1798-1867), a rothenburgi születésű német
matematikaprofesszor oldotta meg. GAUSS tanítványa volt. Először
a würzburgi egyetemen, aztán a nürnbergi politechnikumban,
majd 1835-től élete végéig azerlangeni egyetemen tanított. Erlangenben írta és Nürnbergben adta ki 1847-ben a Geometrie der Lage
(A helyzet geometriája) című könyvét. Ebben és ennek kiegészítései
ben STAUDTnak sikerült kiküszöbölnie a projektív geometriából az
egyetlen nem tisztán geometriai elemet azáltal, hogy a kettősviszony
helyett bevezette annak egy speciális, megszerkeszthető alakját:
a harmonikus pontnégyes, illetve a harmonikus sugárnégyes fogal
mát. Ennek szerkesztése a teljes négyszög, illetve a teljes négyoldal
segítségével már végrehajtható. Projektív leképezésnél tehát a har
monikus pontnégyesek (sugárhégyesek) képe is harmonikus kell
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hogy maradjon. Később bevezette a kollineáció és a korreláció fo
galmát. A kollineáció a projektív leképezésnek az a jellemző tulaj
donsága, hogy pont képe pont, egyenes képe ismét egyenes és sík
képe sík. A korreláció a duálelemek kölcsönös egymáshoz rendelé
se. Amint már láttuk: a projektív síkban a duális elemek a pont és
az egyenes, a projektív térben pedig a pont és a sík.
Mindezeken túl STAUDTnak sikerült tisztán projektív úton projek
tív koordinátákat is bevezetnie. Ezt úgy érte el, hogy az aritmetikai
műveleteknek projektív műveleteket feleltetett meg. Ha ugyanis egy
egyenes tetszőleges három pontjához hozzárendelte a 0 és az 1 szá
mot, valamint a »szimbólumot, akkor ezen az egyenesen meg tud
ta szerkeszteni az a racionális számot, továbbá az a és b racionális
számoknak megfelelő pontokhoz megszerkesztette az a+b, az
a—b,aza- b és az a/b számoknak megfelelő pontokat. Erre alapoz
va, a sík pontjaihoz is tudott koordinátákat rendelni. Kimutatta,
hogy ehhez elég megadni egy háromszög szögpontjait: ^ - e t , A2-t
és A3-at, valamint a háromszög egyik oldalára sem illeszkedő A pon
tot. A háromszög egyik szögpontjához, például azA^-hez hozzáren
delte a 0-t, a másikhoz, például az J 2 -höz a «>-t. Az AA3 egyenesnek
és az AtA2 egyenesnek a metszéspontját 1-gyel jelölte. Ennek a
rendszernek a segítségével a sík minden pontjához tudott projektív
műveletekkel számot rendelni. Hasonlóképpen történt ez a térben
is, csak ott az alapháromszög szerepét egy tetraéder vette át. Ilyen
módon metrikus fogalmak nélkül tudta meghatározni a pontok
projektív koordinátáit.
STAUDT még azt is megmutatta, hogy a projektív geometriába be
vezetett képzetes pontok fogalma is megalapozható csupán projek
tív módszerekkel. Rendszerének azt a hiányosságát, hogy az irra
cionális számok és a pontok egymáshoz rendelését nem kellő szaba
tossággal határozta meg, FÉLIX KLEIN (1849-1925) szüntette meg az
Űber die sogenannte Nicht-Euklidische Geometrie (Az úgynevezett
nemeuklideszi geometriáról) című értekezésében, 1871-1872-ben.
A projektív geometria legnagyobb angol képviselője :
ARTHUR CAYLEY (1821-1895), a richmondi születésű matematikus
volt. Az egyetemet Cambridge-ben végezte el a jogi karon, ahol
- 20 évi ügyvédeskedés után - 1863-tól a matematika professzora
lett. A munkásságát átfogó 13 kötetes kiadás igen sokrétű érdeklő
désről tanúskodik. Az algebrai geometriában megadta a geometriai
értelmezését az első- és a másodfokú n ismeretlenű egyenletrend
szernek. Foglalkozott differenciálegyenletekkel, elliptikus függvé
nyekkel ; megteremtette a mátrixok algebráját; bevezette az abszt
rakt csoport fogalmát stb.
A projektív geometriának azt az ágát művelte, amely nem tisztán
szintetikus, hanem analitikus módszereket is használ. Algebrai úton
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határozott meg egy projektív metrikát, amelynek alapján szoros
kapcsolat létesült a projektív geometria és a metrikus geometria kö
zött. Ebbőlkiindulva, KLEIN továbbfejlesztette CAYLEY gondolatait,
és teljes megfeleltetést (izomorfiátj mutatott ki a sík euklideszi
projektív geometriája és a Bolyai-Lobacsevszkij-féle nemeuklideszi
síkgeometriák között. Ez fontos bizonyítéka a Bolyai-Lobacsevszkij-geometria ellentmondásmentességének, legalábbis annyira,
amennyire az euklideszi geometria az.
KLEIN meglepő ötlete CAYLEY egy szellemes távolságdefiníciójára épült. Tekintsük ugyanis a 286. ábra k körének belső pontjait.
Ezek közül való a tetszőleges Pés Q pont. E két pont távolságát a
kör belsejében CAYLEY a

d(P,Q)=--2\og(ABPQ)
egyenlőséggel definiálta. Belátható, hogy ez a meghatározás kielé
gíti azokat a követelményeket, amelyeket a „távolság" fogalmával
szemben támasztunk:
Tekintve, hogy a P és a Q pontoknak az ábrán látható elhelyezése
kor
AQ AP
QB^JB'

, i í M AP AQ
^rtaz(^Fe)=—:--<!.

így tehát biztos, hogy a távolság d(P, Q) mérőszáma mindig pozi
tívnak adódik.
Ha a P és a Q pont egybeesik, akkor az (ABPQ)=(ABPP)=l
miatt d(P, Q)=0. Tehát az egybeeső pontok távolsága nulla.
Végül kell, hogy a PQ+ QR= PR legyen. Ez is teljesül, hiszen:
d(P, Q)+ d(Q,

R)=-\log (ABPQ)-1^log (ABQR)=
=
=

-\\og[{ABPQ).{ABQR)]=
-\\og
1,

PB • QBY \QB

SJH

(AP AR\

^-^{pB-RBr
=-^log

(ABPR)=d(P,R).

Ezt a kör (ellipszis) belső pontjaira vonatkozó távolságdefiníciót
KLEIN két „szomszédos" pontra alkalmazta, és így sikerült az ívelem
olyan meghatározásához jutnia, amelyhez más úton BOLYAI és
LOBACSEVSZKIJ is eljutott. Végül is azt a nagyszerű eredményt kap
ta, hogy az általános projektív geometria speciális eseteként jön
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létre az euklideszi, illetve a Bolyai-Lobacsevszkij-geometria, ta
núsítva a két geometria teljes egyenjogúságát. Az érdeklődők a
Klein-féle ívelem kiszámítását elolvashatják LÁNCZOS KORNÉL
A geometriai térfogalom fejlődése című, 1976-ban megjelent könyvé
ben is. CAYLEY projektív metrikáját 1859-ben ismertette az A sixth
memoir upon quantics (Hatodik memoár a formákról) című tanul
mányában.
STEINER és STAUDT munkássága nyomán továbbhaladva a XX.
század elején megszületett a projektív geometria szabatos axioma
tikus felépítése is.

A cambridge-i
Trínity College (XV. sz.)
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A XVII. század nagy vívmánya a mozgás matematikájának a meg
születése : a matematikai analízis alapjainak a lefektetése, amely a
köztudatban NEWTON és LEIBNIZ nevével kapcsolódik szorosan. Az
első nagy eredmények neves alkotóit azonban mindig megelőzik a
sokszor kevésbé neves, de mindig sokra becsülendő elődök, akik
nélkül nem, vagy csak később érlelődtek volna meg a tudományos
világ figyelmét igazán felkeltő alkotások. Ezért is tiszteljük a világo
san látó és éppen ezért szerény NEWTONnak azt a mondását, hogy az
ő dolga könnyű volt, hiszen óriások vállán állt. NEWTON ismerte
az analíziseszme hordozóinak hosszú sorát: EuDOXOSzt, ARKHIMÉDÉSZt, CAVALIERIt, PASCALt, FERMAT-t, WALLISt, BARROW-t és má
sokat. Tisztában volt azzal is, hogy a végső kibontakozás nem
lehetséges a megfelelő forma, a szükséges kifejezési eszköz megte
remtése nélkül, tehát értékelte DIOPHANTOSZ, PTOLEMAIOSZ, ORES
ME, CHUQUET, STIFEL, NAPIER, VDETE és DESCARTES munkáját, hogy

a szükséges előfeltételek megteremtői közül csak néhányat említ
sünk.
A nélkülözhetetlen előzményekből tekintsük át először az anali
tikus vagy koordinátageometria fejlődésének történetét. Bizonyára
emlékszünk, hogy e téren a kezdetet nem DESCARTES jelenti, hanem
APOLLÓNIOSZ (217. oldal), aki ha nem is vezette be a koordináta
rendszer fogalmát, de azzal, hogy a valamely kúpszelet definiálására
alkalmas alaptulajdonságot következetesen két konjugált átmérő
egyenesére vonatkoztatta, és az így nyert összefüggésből új tulaj
donságokra következtetett, valójában ferdeszögű koordináta-rend
szerben gondolkodott. A koordináták gyakorlati alkalmazása, szé
lesség és hosszúság elnevezéssel, a földrajzi helyek meghatározásá
nak kézenfekvő eszköze volt már a ptolemaioszi Geographiának is.
A kézenfekvő jelző azért jogos, mert ezt a módszert PTOLEMAIOSZ
már maga is HiPPARKHOSztól vette át (267. oldal). Felbukkant a de
rékszögű koordináta-rendszer akkor is, amikor ORESME az időbeli
sebességváltozást ábrázolta (463. oldal). Ennél nem fejlettebb
DESCARTES koordináta-rendszere sem, mégis e fogalom a köztu
datban legszorosabban az Ő nevével fonódott össze, nem is egészen
érdemtelenül, ha számításba vesszük, hogy ő volt az, aki a már fej
lett algebrai jelöléseket és eljárásokat következetesen alkalmazta a
geometriára a koordináta-rendszer segítségével, követendő példát
mutatva az algebrai és a geometriai módszerek együttes használatá
ra. Sikerei követőkre találtak, és így biztosították az analitikus geo
metria további fejlődését. A következőkben röviden szemügyre
vesszük e híres matematikus-filozófus érdemeit.
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RENÉ DESCARTES DU PERON (1596-1650). Magas rangú bíró gyerme

keként született a francia La Haye-ben. A csenevész fiúcskát sokáig
otthon nevelték, és csak 8 éves korában került La Fleche-be, az ot
tani jezsuita kollégiumba. A gazdag fantáziájú, éles eszű ifjú sok
mindent tanult, de elég rendszertelenül. Tanulmányai közül a ma
tematikát becsülte a legtöbbre, mint olyat, amely kényszerítő erejű
igazságokat közöl. 17 éves fejjel Párizsba ment, ahol hamar belecsömörlött az aranyifjak léha életébe, és elutazott Poitiers-be, hogy
jogot tanuljon. A tudományok és főleg a matematika iránti érdeklő
dését ébren tartotta MARIN MERSENNE (1588-1648), volt iskolatár
sa, aki később Európa tudományos hírközpontjává nőtte fel magát.
Közmondásossá vált, hogy amit valaki MERSENNE-nel tudat, azt
Európával közölte. MERSENNE a maga korában szinte egy tudomá
nyos folyóiratot pótolt.
DESCARTES-OÍ 1617-ben Hollandiában találjuk. Önkéntesként
szolgált NASSAUI MÓRIC orániai herceg hadseregében. Itt ismerke
dett össze, Bredában
ISAAC BEECKMAN (1588-1637) matematikus és fizikus orvossal, aki

re talán érdemes közbevetőleg néhány szót szánni, nemcsak azért,
mert DESCARTES-ot mintegy két évig vezette matematikai tanulmá
nyaiban, hanem azért is, mert egy matematikai szempontból is
figyelemre méltó gondolatmenettel állapította meg - GALILEI ered
ményét nem ismerve - a szabadesés négyzetes úttörvényét.
Hallgatólagosan feltételezte, hogy a nehézségi erő nem állandóan,
hanem szakaszosan működik. Az egész esés t időtartamát felosztot
ta n egyenlő, r-val jelölt részre, tehát t=nx. A x időszakaszt igen
kicsinynek gondolta, amelynek kezdetén a nehézségi erő az eső test
nek egy kis lökést ad, és a test az ekkor nyert c sebességét a x idő
alatt változatlanul megtartja. így az első r részidő alatt a test meg
tesz ex utat, a második x időszakban 2cx, és általában, az «-edikben
nex utat. Ezek szerint a tl=nlx idő alatt befutott összes út:
Jl

= cT(l + 2 + 3 + . . . + n 1 ) = ( M l + ^ ) ' " 1 c T .
n

x

Hasonlóan a t2= 2 idő alatt az eső test megteszi az
,*

o

^

*. ÍHj+1)- «2

s2= cx{\ + 2+ 3+ . . . + n2)= v

2 T

utat. Az utak aránya:
Si_(nl+l)-n1_nl+ni
s2 (n2+l)- n2 n\+n2 '
Mivel azonban
/ ! , = — és n 2 = — ,

' — * ex
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azért
£L=ÍÍ±ÍÍ1
s2 t\+ t2x '
Állandó erőhatás esetén x olyan kicsivé válik, hogy txx és t2x
elhanyagolható a t\ és a t\ mellett, tehát
ÍL-ÍL
s2
ti'
azaz az eső test útjainak aránya egyenlő a megfelelő esési idők
négyzetének arányával. Megjegyzendő, hogy e számolást BEECKMAN szinte intuitív alapon, tehát például az erő mai fogalmának is
merete nélkül hajtotta végre, sőt abban sem volt biztos, hogy a t^x
és a t2x tagokat teljes joggal hagyta el.
A nagyobb bizonyosság kedvéért azonban még ORESME eljárását
is alkalmazta (463. oldal). A 287. ábra t tengelyén feltüntette a kis x
időszakokat, a tengelyre merőlegesen pedig a megfelelő sebesség
értékeket. Az egyes x időtartamok alatti utat (ncx) ábrázolja az
OAxCxBx, az AXA2C2B2 stb. téglalapok területe. A tt, illetve a t2 idő
alatti út mérőszáma azonos az OA', illetve az OA" szakasz feletti
lépcsős idom területének mérőszámával. Ha azonban a mozgás nem
szakaszos lefolyású, azaz a sebesség nem ugrásszerűen, hanem foly
tonosan és egyenletesen növekszik, akkor az első lépcsős idom át
megy az OA'C és a második az OÁ'C" háromszögbe. így az utak
aránya:
sXz=TOA.c
St

=

TOA..0..

(OA')2
(OA'y

t±

=

q'

ahol T az alsó indexében feltüntetett síkidom területe.
BEECKMAN tehát mindkét esetben, anélkül hogy ezt a fogalmat is
merte volna, határátmenetet hajtott végre. E két bemutatott eljárás
alapján ez az elfelejtett és rendszerint csak DESCARTES-tal kapcso
latban emlegetett holland matematikus méltán számítható az ana
lízis úttörői közé.
A most közöltek BEECKMAN naplójában találhatók, az 1618-as
feljegyzései között. GALILEI a szabadesés törvényét 1638-ban fejtette
ki a DiscoRSiban, de egy 1604-ben PAOLO SARPIIIOZ (1552-1623)
intézett levelében a négyzetes úttörvényt már megfogalmazta. Nem
valószínű, hogy erről BEECKMANN tudott volna.
Könnyű visszatérnünk az eredeti témánkhoz, DESCARTES-IIOZ*
mert az említett naplóban az is olvasható, hogy: „Ezt Mr. Peron
bizonyította." PERON pedig DESCARTES-nak, az ifjú katonatisztnek
az akkor viselt neve volt. Igen valószínű tehát, hogy katonai tenni
valói mellett DESCARTES bőven talált időt a mesterével való együtt
működésre. 24 éves korában elhagyta Hollandiát, és bajor MIKSA
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választófejedelem seregében, II. FERDINÁND oldalán részt vett a
cseh protestáns rendeket leverő fehérhegyi ütközetben (1620) is.
Érsekújvár ostroma után, a háborús borzalmaktól megviselve, egy
időre felhagyott a katonáskodással. Egy pihentető európai utazás
után, 1625-ben visszatért Párizsba, ahol tiszteletet vívott ki filozó
fiai eszméinek a MERSENNE körül csoportosuló tudományos körben.
1628-ban utoljára öltött egyenruhát, hogy XIII. LAJOS seregében
ostromolja a protestánsok fő menedékét, La Rochelle-t.
1629-ben Hollandiában telepedett le, hogy zavartalanul építhesse
filozófiai rendszerét. Az itt eltöltött mintegy 20 esztendő termékeny
időszaka volt. Az első időben belekezdett Le Monde (A világ) című
értekezésébe, amely KOPERNIKUSZ tanait vette volna védelmébe, de
1632-ben, amikor értesült a GALILEI elmarasztaló perről, és arról,
hogy az ítélethez csatlakozott a párizsi Sorbonne és RICHELIEU bí
boros is, akkor ezt a művét abbahagyta. Megjelent azonban 1637ben a módszerről írt francia nyelvű filozófiai műve, a Discours de la
méthode (Értekezés a módszerről), a filozófiájának alapjait össze
foglaló leghíresebb könyve. 1644-ben adta ki a gondolatait leg
rendszeresebben tárgyaló munkáját, A filozófia alapelveit. Az orto
dox holland protestánsok azonban filozófiáját hivatalosan is elítél
ték, műveit elégették, és még élete is veszélybe került. Az ateizmus
sal vádolt tudóst ekkor RICHELIEU hazahívta, de ő inkább elfogadta
1649-ben a svéd királynőnek, KRiszTiNÁnak, DESCARTES csodálójának a meghívását. A 19 éves királynő rendszeresen órákat vett
DESCARTES-tól, tanácsait kikérte, és a svéd akadémia megszervezésé
vel bízta meg. A zord északi időjáráshoz nem szokott tudós azon
ban megbetegedett, és 54 éves korában Stockholmban meghalt.
Mivel nem volt protestáns, azért a meg nem keresztelt újszülöttek
temetőjében hantolták el, hazája viszont eretneksége miatt nem
szállíttatta haza, csak akkor (1667-ben), amikor KRISZTINA (hamis)
bizonyságot tett arról, hogy DESCARTES őt katolikus hitre akarta té
ríteni. Négy év múlva már XIV. LAJOS megtiltotta a pápai indexre
tett descartes-i tanok tanítását. Jelenleg a St. Geneviéve-apátság
Panteonná lett templomában nyugszik.
DESCARTES, ez a nyugtalan, minden tudományt megismerni vá
gyó szellem új filozófia után kutatott, ő, a jezsuiták nevelésében ré
szesült ifjú a skolasztikus filozófia ellen fordult, és „az ész természe
tes világosságával" olyan egységes rendszert akart felépíteni, amely
önmagunkban és a természet „nagy könyvében" keresendő. Akár az
önmagát felfogó ész ismeri meg a természetet, akár a természet
tanulmányozásával jutunk el önmagunk megismeréséhez, az ered
mény, a tudás, amelyet jól kiművelt logikai-matematikai úton sze
reztünk, ugyanaz. Az Értekezés a módszerről első szabálya, hogy
igaznak kell elfogadni mindent, ami számunkra nagyon világos és
határozott. A megismerés kiinduló mozzanata tehát az intuíció,
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amely matematikai nyelvén szólva, megteremti számunkra az axió
mákat, amelyek alapján aztán matematikai dedukció útján új állí
tásokhoz juthatunk.
A módszer második szabálya, hogy az összetett dolgot bontsuk
részeire, és ezen egyszerű részekből - amelyeket már az intuíció
világosságával átláthatunk - értjük meg az egészet. Tehát - és ez a
harmadik szabály - mindig az egyszerűbbtől haladjunk a bonyolul
tabb felé. Ebben a deduktív logikai mozgásban szükséges a gondol
kodás tárgyainak, állításainak folytonos összehasonlítása, az öszszefüggések tisztázása. Ez nem csupán az ellenőrzést biztosítja, ha
nem a nyert állítást szemléletessé is teszi. DESCARTES határozottan
arra törekedett, hogy minden feladat megoldására matematikai
módszert találjon.
A negyedik szabály matematikai szempontból szintén érdekes,
DESCARTES a felsorolás szabályának nevezte. E szerint a valamely
tulajdonságban közös dolgokat, fogalmakat a lehető leghiánytalanabbul, a legteljesebben számba kell vennünk ahhoz, hogy azokról
a közös tulajdonságot biztonsággal állíthassuk. Itt a filozófus arra
a logikai műveletre gondolt, amelyet ma indukciónak, a matemati
kában pedig teljes indukciónak nevezünk.
Összefoglalva: DESCARTES egy olyan, lényegében természettudo
mányos alapokon nyugvó filozófiai rendszer felépítését kísérelte
meg, amely a természetnek, a fizikának a vizsgálatát visszavezetné
geometriai összefüggésekre, amelyek aztán algebrai alapon, szigorú
axiomatikus módszerekkel, tehát deduktív úton igazolhatók.
A francia tudós tehát a matematika axiomatikus felépítésében fe
dezte fel a gondolkodásnak azt a mintáját, amely az ismeretszerzés
biztonságát adná, és az így szerzett tudásra felépülhetne az igazi
filozófia, a tudományok tudománya. Nem nehéz felismerni ebben a
szándékban a püthagoreusok alapelvét - minden: szám -, igaz,
hogy lényegesen fejlettebb alakban.
A módszer filozófiai részéhez - amelyet csak igen hiányosan, csu
pán a matematika szemszögéből vázoltunk - csatlakozik három
függelék: Dioptrika, Geometria és Meteorok címen. Ezek közül
bennünket a Geometria érdekel, amely DESCARTES matematikai
gondolatait tartalmazza. A Geometria (La Géométrie) cím nem fedi
e három részből álló könyvecske tartalmát. Az első részben fejti ki
DESCARTES azokat a gondolatait, amelyekkel megkísérli az algebrát
és a geometriát egységes „mathesis universalis"-szá alakítani. En
nek a lényege az algebrai módszerek geometriai és a geometriai el
járások algebrai alkalmazása. A görög matematika minden algeb
rai problémát átfogalmazott geometriaivá, és az algebrai feladato
kat is geometriai szerkesztésekkel oldotta meg. DESCARTES újítása
ennek a fordítottja. Az ő reformja lehetővé teszi, hogy geometriai
kérdéseket algebrai úton válaszoljunk meg.
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Ennek egyik előfeltétele volt az algebrai jelölések és módszerek
kellő fejlettsége, ami DESCARTES korában már majdnem a szükséges
mértékben rendelkezésre állt. A második feltétel az aritmetikai mű
veleteknek a geometriába vitele. Ez utóbbit maga DESCARTES te
remtette meg. Abból indult ki, hogy minden geometriai probléma
visszavezethető szakaszok hosszúságának a meghatározására. Ha
tehát sikerül a szakaszok közötti aritmetikai műveletek definiálása,
akkor a geometriai feladatok, az aritmetikai műveletek közvetítésé
vel, algebrai úton is megoldhatókká válnak. Az összeadás, illetve
a kivonás minden további nélkül értelmezhető a szakaszok össze
illesztésével, illetve elvételével. Két szakasz szorzását és osztását,
amikor eredményül is szakaszt akarunk kapni, a párhuzamos sze
lők tételének segítségével definiálta. Ehhez kell egy - tetszőleges egységszakaszt választanunk. Ekkor két, a és b szakasz szorzatának
a keresése egyértelmű egy olyan c szakasz meghatározásával, amely
kielégíti az
1 : a=b : c
feltételt. Hasonló módon az a : b=d hányadosra igaz, hogy
b:a=\:d.
Mindkettő elvégezhető az ún. negyedik arányos szerkesztésével a
288. ábra szerint. Egy adott szakaszból való gyökvonás pedig az
egységszakasz és az adott szakasz közti (egy vagy több) mértani
középarányos szerkesztésével adható meg. DESCARTES tehát úgy de
finiálta a szakaszok közötti műveleteket, hogy - ma így monda
nánk - a szakaszok teste izomorf legyen a valós számtesttel.
2
Ez visszahatott a hatványok értelmezésére. Az a -nek a neve
ugyan négyzet marad, de geometriailag már nem az a oldalú négyze
tet, hanem az a • a szakaszt jelenti, ugyanúgy a3 geometriai megfele
lője is egy szakasz. Ez az új szemlélet az algebrában is megszüntette
a görög korlátokat, például azt, hogy a harmadfokúnál magasabb
fokú egyenlet értelmetlenség, mert például xA geometriailag a há
romdimenziós térben nem értelmezhető.
A most ismertetett műveleti definíciók és az a nagyon kezdetleges
koordináta-rendszer (egyetlen kezdőponttal ellátott egyenes és az
azzal szöget bezáró párhuzamos szakaszok serege, ORESME, 463. ol
dal), amelyet DESCARTES használt, már lehetővé tette, hogy sík
görbék egyenleteit írhassa fel, és azok alapján következtessen a
görbék természetére. Ezt a módszert a Geometria első részében egy
Papposz-féle feladaton illusztrálta, amelynek egyszerűsített és mo
dernizált változatát már a 284. oldalon láthattuk.
A Geometria második része a síkgörbék osztályozásával kezdő
dik. Az osztályozási szempont meglehetősen önkényes és nehézkes.
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DESCARTES kifejezi bizalmatlanságát a körzó'vel és a vonalzóval
való szerkesztéssel szemben. Miért éppen ehhez a két eszközhöz
kötjük a szerkeszthetó'ség fogalmát? Helyettük konstruált egy csuk
lós szerkezetet, amely végül is szintén körzó'ből és vonalzókból áll.
Ennek vázlata a 289. ábrán szemlélhető. Az O-ban csuklósan rögzí
tett AO és OB vonalzók szétnyithatók és összecsukhatók (korzó').
Az OB-hez az OB-n csúsztatható módon rögzülnek a c, d és h vo
nalzók, amelyek mindegyike merőleges az OB-re. Hasonlóan az OA
száron az OA mentén eltolhatók az e,fés g vonalzók, amelyek me
rőlegesek az OA-xa. Összecsukott helyzetben (a=0) a köröcskékkel
jelzett C, E,FésG íróhegyek mind a K pontban érik a rajz síkját,
amikor OK= OC, vagyis a KC körív. A szétnyitás után az íróhe
gyek rendre aC,E,FésG pontba kerülnek, és közben leírják a KC,
KE, KF, KG görbéket. Nyitáskor ugyanis a c vonalzó az OA men
tén eltolja az e vonalzót, az e az OB irányában a d-t, a d továbblöki
OA-t\ az/-et, az/a h-t és a h a g vonalzót. Az íróhegyek pedig moz
gás közben az OB és a megfelelő c, e,f, g vonalzók metszéspontjá
ban legyenek. A vonalzók száma tetszőlegesen növelhető, és így a
készülékkel tetszőlegesen sok görbe írható le. Ezeket bizonyára meg
határozza az « szög nagysága és az előttük levő vonalzók helyzete.
A szerkezet utolsó láncszemének mozgása tehát az elsővel meg van
határozva. DESCARTES kimondta, de csak 1876-ban bizonyította be
KEMPE angol matematikus, hogy síkbeli csuklós szerkezettel min
den algebrai egyenlettel jellemezhető síkgörbe megrajzolható, de
egyetlen transzcendens (az elnevezést LEIBNIZ adta) görbe sem.
DESCARTES a geometriai vizsgálat számára csak az ő szerkezetével
megrajzolható görbéket engedte meg. Ezeket geometriai, a többit
pedig mechanikai görbének nevezte. A geometriai görbéket a meg
rajzolásukra alkalmas csuklós szerkezet láncszemeinek, ízeinek a
száma szerint nevezte első-, másod-, harmad- stb. rendűeknek.
NEWTON vezette be az egyszerűbb és jellemzőbb, fokszám szerinti
osztályozást.
A Geometria második részében érdekesebb és talán értékesebb is
DESCARTES-nak a görbék érintőire, illetve normálisaira vonatkozó
néhány számítása. Ezek közül szabad legyen az egyiket bemutat
nom. Határozzuk meg azt az egyenest, amely az egyenletével adott
g görbét egy adott M pontjában, illetőleg az M ponthoz tartozó
érintő egyenest merőlegesen metszi (290. ábra) !
A g(x,y)=0 egyenletű g görbe M pontbeli normálisa az ^-ten
gelyt metszi az Alpontban. Ebből az ÍV pontból mint középpontból
messük el a görbét egy tetszőleges sugarú k körrel úgy, hogy az
Mx és M2 metszéspontokat a z M pont válassza szét. Ez a két pont
a görbének és a körnek az egyenletéből meghatározható. Ha az
Mi és M2 pontok egybeesnek, akkor a kiválasztott k kör éppen a,z
M pontban érinti a g görbét. Ennek a feltétele az, hogy a metszés-
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pontokat meghatározó egyenletrendszer diszkriminánsa nulla le
gyen. Ebből a követelményből az érintőkör sugara meghatározható.
Ezt a gondolatmenetet hajtsuk végre azy 2 =ax parabola esetében!
Legyen az N pont abszcisszája z, akkor az r sugarú kör egyenlete:
(x-z)2+y2=r2.
A metszéspontok koordinátáit megadják a kör és a parabola egyen
letéből alkotott egyenletrendszer megoldásai. Mivel a parabola
y2
egyenlete szerint x— — , azért
a

«
A műveletek elvégzése és az y szerinti rendezés után:
y4- (2az-a2)y2+a2(z2- r2)=Q.
Ennek az j2-ben másodfokú egyenletnek a diszkriminánsa kell hogy
nulla legyen, azaz
(2az- a2)2- 4a2(z2- r2)=0.
Ebből
a l

2

rz=az——.
4

A kör egyenlete tehát
(x—z)2+y2=az——,

a2

és a paraboláé
2

y —ax.

Ezek szerint:
sí
(x—z)2+

a1
ax=az——.

Innen:

(*-z + ?) 2 =0,
vagy

z=x+\.
Az x abszcisszájú M pont normálisa tehát az abszcisszatengelyt az
JC+^ helyen metszi. Az M és N pont a normálist és így az erre
merőleges érintőt is meghatározza.
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Az érintő meghatározásának ezt a módszerét megmutatta DES
róla elnevezett „oválison" is. Legyen a sík két fix pontja F t
és F2, továbbá egy, a síkban mozgó pontnak az ezektől való távol
sága ru illetve r2. Legyenek még m, n és k pozitív egész számok.
A sík azon pontjainak a halmaza, amelyek eleget tesznek az
CARTES a

mrl + nr2=k
egyenletnek, a Descartes-féle ovális. (DESCARTES az egyenlet helyett
csak igen homályos leírást adott.) A Geometriának ez a második ré
sze azzal a túlzó megállapítással ér véget, amely szerint: „Űgy hi
szem, hogy semmi lényegest el nem mulasztottam, ami a görbék
megértéséhez szükséges."
A Geometria harmadik része kimondottan algebrai jellegű. A szer
ző az egyenletmegoldások átfogó elméletét szerette volna adni. Al
gebrájának jelölései már majdnem egyeznek a maiakkal. Az egyen
letet a megoldás előtt mindig zérusra rendezi. Ebben a részben, szi
gorú bizonyítások nélkül, sok értékes megfigyelés van. Tudja, hogy
ha P„(x)=0 bal oldala osztható (x—c)-vel, akkor c gyöke az egyen
letnek. Kimondja az algebra alaptételét is, amelyet csak GAUSS bi
zonyított be 1799-ben, hogy ti. az egyenletnek annyi gyöke van,
amennyi a fokszáma. Ez elárulja azt is, hogy DESCARTES már a gyö
kök közé számítja a komplex gyököket is. Ő állapította meg először
a róla elnevezett előjelszabályt, amely kimondja (bizonyítás nélkül),
hogy egy csupa valós gyökű egyenletnek annyi pozitív gyöke van,
amennyi a rendezett alak együtthatóinál a jelváltások száma, és
annyi negatív gyöke, amennyi az azonos jelkövetkezések száma.
Kutatja azt is, hogy a racionális együtthatójú egész polinom mikor
bontható ugyanilyen polinomok szorzatára, vagyis felveti a reducibilitás kérdését. E témakörben érdekes egy negyedfokú egyenlet
megoldásának harmadfokúra való visszavezetése. Kimutatta
ugyanis, hogy ha az
2

x*+px +px+r=0
egyenletbe bevezet egy új y ismeretlent, amely eleget tesz az
y6+ 2py4+ (p2 - 4r)y2 -q2=Q
feltételnek, akkor az eredeti egyenlet

{x2-xy+ly2+lp+íy)[x2+xy+ly2+lp-TyY°
alakba írható. Ha tehát az j>2-ben harmadfokú feltételi egyenletből
y-t meghatározzuk, akkor ennek a segítségével a negyedfokú
egyenlet polinomja két másodfokú tényező szorzatára bontható.
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A gondolatmenetet DESCARTES ezúttal sem közölte, de valószínű
leg hihetünk FRANZ VAN SCHOOTEN holland matematikusnak, aki

szerint DESCARTES a negyedfokú egyenletet először
(x2—xy+z)(x2+xy+

v)—0

alakban képzelte el, azután pedig az y, z és v konstansokat az
egyenlő együtthatók módszerével - amelynek felfedezését DESCARTES-nak tulajdonítják - határozta meg a következőképpen:
A szorzást elvégezve, és az x fogyó hatványai szerint rendezve,
a bal oldal:
x4+(—y2+z+

v)x2+(yz—yv)x+

vz.

Az eredeti egyenlet bal oldalával való összehasonlítás után, mivel
az azonos fokú tagok együtthatóinak egyenlőknek kell lenniük,
azért
—y2+z+v-p
yz—yv—q
vz=r.
Ezen egyenletekből küszöböljük ki v-t és z-t! Az első két egyenlet
szerint
z+v=p+y2
q
z—v=-,
y

tehát

2z=/?+j2+y
és
2v=p+y2--

.
y

így a harmadik egyenlet:

,

A szorzás elvégzése és rendezés után pedig y számára valóban az
/ + 2 p y 4 + (p2 - 4r)y2 -q2=0
egyenletet nyerjük.
DESCARTES igen eredeti gondolkodásmódjára jellemző egy, a hát
rahagyott írásai között talált feladat. Habár a Geometriában kije
lentette, hogy a görbe vonalak és az egyenesek közti viszonyt nincs
ember, aki megismerheti, mégis az említett feladat ezt a megálla
pítást megcáfolni látszik. Régi probléma valamely görbe ívhosszá
nak, például a kör kerületének a kiszámítása, „kiegyenesítése".
DESCARTES éppen a kör esetére ennek a kérdésnek a fordítottját
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vetette fel, vagyis azt, hogyan lehet egy adott négyzethez vele egyen
lő kerületű kört szerkeszteni ?
Legyen az ax oldalú adott négyzet a 291. ábra ABCD négyzete.
Hosszabbítsuk meg a négyzet AB oldalát, és a meghosszabbításon
keressük meg azt az £ pontot, amelyhez tartozó AE= a2 távolságra
igaz, hogy
^p=a2(a2-a>
291. ábra

l

BEFG-

W'

ahol t az alsó indexében jelölt síkidom területét jelenti.
Keressük ezután az AB meghosszabbításán azt az AH=a3 távolságot, amely eleget tesz a
l

BEFG_

a3(a3-a2)=tEHJK--

w

követelménynek, és így tovább!
Belátható, hogy az ABCD, BEFG, EHJK stb. területek csökkenése és ugyanakkor az ax, a2, a3 stb. magasságok növekedése miatt
az ezeknek megfelelő AB, BE, EH stb. alapok rohamosan csök
kennek és a B, E, H stb. pontok egy T határponthoz közelednek.
Állítjuk, hogy az AT= a szakasz a keresendő kör átmérője.
Ez belátható a következőképpen: Az AB, illetve az AD szakasz
Kx, illetve K2 felezőpontján átfektetett egyenes a K2 középpontú
és ax átmérőjű kx kört metszi a Px és a Qx pontban. A Kx pontnak
a ki körre vonatkozó hatványa:
KXQX

•

KiPl=KiQ1{KíQl-PlQi)=(AKíf

vagy
KxQx{KxQx-ax)-Az E pontra vonatkozó kikötés szerint KxQx=a2. Vegyük még te
kintetbe, hogy a kx kör éppen az ax oldalú négyzetbe írható kör.
E kör kerülete ezért kisebb 4a t -nél, a négyzet kerületénél.
Legyen ezután Lx és L2 olyan pont, hogy
ALX=^
1

4

és

AU= KiQi

Ekkor az LXL2 egyenes az L2 középpontú, AL2 sugarú (azaz a2 át
mérőjű) k2 körből kimetszi a P2 és Q2 pontot. Az Lx-nck a k2 kör
re vonatkozó hatványa:
LXQ2.

LxP2=LxQ2{LxQ2-P2Q2)={ALxf

vagy
LxQ2(LxQ2-a2)=^2.
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Ezt összehasonlítva a H pontra vonatkozó feltétellel: LlQ2=ai.
Most egy pillantás a 292. ábrára meggyőz bennünket, hogy
NQ-

NP=NQ(NQ-PQ)=(NS)2,

illetve
NQ(NQ-2r)=
lévén, az előbbi, 291. ábra jP 2 Ő2 =a 2 átmérőjű k2 köre éppen az
-zal oldalú szabályos nyolcszög beírt érintőköre. Ennek a k2 kör
nek a kerülete még mindig kisebb a nyolcszög, egyszersmind a
négyzet 4a, kerületénél, de már jobban megközelíti azt, mint az
előbbi, a négyzetbe írható kör.
Az eljárást folytatva: az a„ átmérőjű kör az -~^ oldalhosszúsá
gú, 2 n + 1 oldalszámú szabályos sokszögnek beírt köre. Minél na
gyobb n értéke, annál inkább megközelíti az érintőkör kerülete a
köré írt 2 n + 1 oldalú szabályos sokszög 4Ű, kerületét, amely egy
úttal az a, oldalú négyzet kerülete is.
A vázolt eljárás tehát lehetővé teszi, hogy tetszőleges pontos
sággal megszerkeszthessük az adott négyzettel egyenlő kerületű
kört.
E néhány bemutatott szemelvény alapján talán kibontakozik a
képe egy igen szellemes, bár nem nagyon szigorú igényű matema
tikusnak, aki bizonyára inkább vallotta magát filozófusnak. A geo
metria és az algebra egyesítésére való törekvése ugyan nem sike
rült, de munkásságának hírneve és személyének varázsa, tekintélye
elég volt ahhoz, hogy felhívja a matematikusok figyelmét az új
módszer alkalmazásának lehetőségeire, és követőkre, továbbfej
lesztőkre találjon. Végül is DESCARTES matematikai érdeme az ér
deklődés felkeltése mellett a változó mennyiségek bevezetése és a
koordináta-rendszer használata, vagyis a függvényszemlélet példa
mutató képviselete. Közben fejlesztette az algebrát és a geometriát
néhány tétellel és eljárással, valamint a matematikai analízist elő
készítő ötletes megoldással a görbék érintőjének, illetve normálisá
nak meghatározására vonatkozólag.
Amint többször megjegyeztem, az analitikus geometria megte
remtése nem egyedül DESCARTES érdeme, bár hathatósan hozzájá
rult a koordinátageometriai szemlélet kialakításához. Kortársai
közül a szintén francia PIERRE FERMAT sokkal nagyobb következe
tességgel és tökéllyel művelte az analitikus geometriát, bár annak
további fejlődésére nem volt akkora hatással, mint DESCARTES.
Ennek egyik oka, hogy eredményeit nem publikálta, hanem csak
leveleiben közölte tudóstársaival. A másik oka pedig az, hogy VIÉTE
nehézkes algebrai jelöléseit használta, és ez írásait nehézkessé tette.
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PIERRE FERMAT (1601-1665).

Korának legnagyobb francia matema
tikusa jogász volt, és csak „műkedvelő módon", szabad idejében
foglalkozott matematikával. A Toulouse melletti Beaumont de
Lomagne-ban született. Jogot tanult Toulouse-ban, és 1631-től
ugyanitt a parlament tanácsosaként működött. Az innen mintegy
30 km távoli Castres-ban halt meg.
Az ő idejében szinte divattá vált az elveszett ókori klasszikusok
rekonstruálása. FERMAT is matematikai tanulmányait az ógörög
művek olvasásával kezdte, és eközben hozzáfogott APOLLÓNIOSZ
Pláne loci (Síkmértani helyek) című munkájának rekonstruálásá
hoz, főleg PAPPOSZ utalásai alapján. APOLLÓNIOSZ tanulmányozása
közben, 1636-ban - tehát még DESCARTES közlései előtt - fedezte
fel az analitikus geometria egyik alapvető elvét, hogy ti. a kétismeretlenes egyenlet valamilyen vonalat jelenthet, egyenest vagy gör
bét. Rájött, hogy az Oresme-féle koordináta-rendszer és az algeb
rai jelölések birtokában az apollónioszi kúpszeletelmélet sokkal át
tekinthetőbb, és azért a további eredmények elérésére is alkalma
sabb formában fejezhető ki. Sajnos, amint említettem, FERMAT a
nehezebben kezelhető Viéte-féle algebrai jelöléseket használta, és
összegyűjtött munkái csak halála után, 1679-ben jelentek meg,
Varia opera mathematicae (Különböző matematikai művek) címen.
Ez az oka, hogy a fejlődés gyorsításában FERMAT - DESCARTES mel
lett - csak a második helyre szorult.
Az Ad locus planos et solidos isagoge (Bevezetés a síkbeli és tér
beli mértani helyek elméletébe) című munkája levelezőtársai előtt
már 1636-ban ismeretes volt, de nyomtatásban ez is csak 1679-ben
jelent meg. A mű bevezetésében FERMAT ismertette az Oresme-féle
paralel koordináta-rendszert, majd rátért annak a kimutatására,
hogy az elsőfokú kétismeretlenes egyenlet grafikonja egyenes, a
másodfokú kétismeretlenes egyenleté pedig kúpszelet. Nagy rend
szerességgel - APOLLÓNIOSZ gondolatmeneteit követve - levezette
a kör, az ellipszis, a hiperbola és a parabola egyenletét. Az Apollóniosz-féle szümptómát ő már a vonal egyenletének nevezte. Ügyes
transzformációkkal vizsgálta a fordított feladatokat is. Arról pél
dául, hogy a
2
2
2
2x +2xy+y =a
egyenlet grafikonja ellipszis, a következőképpen győződött meg:
Az egyenletet először az
(x+y)2+x2=a2
alakban írta fel, azután pedig áttette olyan új koordináta-rendszer
be, amelynek tengelyei az x+y=0 és az x=0 egyenesek. A mai ki
fejezési eszközökkel élve, a 293. ábra (x; y) derékszögű koordináta-
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rendszerére vonatkozó egyenletet átírta az (x'; y') ferdeszögű rend
szerbe. E transzformáció rajzról leolvasható formulái, mivel
y'=x+y
azért

és

x
x=—^ és
j/2

x'=x^2,

y=y

így az új egyenlet:

, x

—.
Í2

2

azaz
(x')2

|

(y')2=zí

ami már azonosítható APOLLÓNIOSZ ellipszisszümptómájával (219220. oldalak), illetve a Fermat-féle ellipszisegyenlettel, amikor is
az egyenlet az ellipszis két konjugált átmérőjére mint tengelyekre
vonatkozik.
FERMAT az analitikus geometriai ismereteit kamatoztatta az
egyenletmegoldásban is. Ezt illusztrálja az Isagoge egyik kis fel
adata : Megoldandó x-ie az x3 + ax2=ab2 egyenlet!
2
FERMAT új y ismeretlent vezetett be úgy, hogy b =xy legyen.
Ekkor:
x3+ax2=axy.
Osztva x?£ 0-val:
x2+ax—ay,
amikor xy=b2.
Az így nyert két egyenletből megállapította, hogy az eredeti
egyenlet gyökeit az x2+ax=ay parabola és az xy=b2 hiperbola
metszéspontjainak abszcisszái adják.
Itt csupán megemlítjük, hogy FERMAT fényes nevet vívott ki ma
gának a számelmélet, a differenciál- és integrálszámítás előkészí
tése, a kombinatorika és a valószínűségszámítás területén is. Ezek
ről az érdemeiről azonban a megfelelő fejezetekben szeretnék majd
részletesebben szólni. Az eddig csak kis részben bemutatott ered
mények is elegendők annak a megsejtésére, hogy FERMAT méltán
viselheti az „amatőr matematikusok fejedelme" címet, a szavak
legdicsérőbb értelmében.
Az analitikus geometria DESCARTES utáni fejlődése során szóba
kerülő matematikusoknál is, ezen a helyen, csupán a jelen tárgy
körre vonatkozó munkásságukról adunk részletesebb tájékozta
tást, más irányú működésüket csak megemlítve. Időrendben elő
ször
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(1616-1703) angol matematikusnak az Arithmetica
infinitorum (A végtelenek aritmetikája) című, 1655-ben megjelent
fő művét kell kézbe vennünk, amely magába zárja a kúpszeletekre
vonatkozó ismereteket is (Tractatus de sectionibus conicis nova
methodo expositis, Értekezés a kúpszeletek új módszerű tárgyalá
sáról).
WALLIS Ashfordban született, és Cambridge-ben teológiát vég
zett. Ő az első tudós, aki angol földön az analízis apostola lett.
1649-től Oxfordban geometriát tanított. CROMWELL után királyi
udvari káplánná nevezték ki. 1660-ban egyik alapító tagja és szer
vezője volt a londoni Royal Societynek.
Jól ismerte CAVALIERI, TORRICELLI és DESCARTES munkáit, de
fordított és kiadott ókori műveket is: ARKHIMÉDÉSZ, PTOLEMAIOSZ,
ARISZTARKHOSZ és PAPPOSZ munkáit. A kúpszeletek tárgyalásának
új módja éppen a descartes-i analitikus geometria módszere volt.
Ezt a területet továbbfejlesztette azzal, hogy bevezette a kúpszele
tek közös egyenletét, amely mai jelöléseinkkel az
JOHN WALLIS

y2=2px+ex2
formának felel meg (224. oldal). Foglalkozott az y—ax3 harmad
fokú parabola vizsgálatával is.
Alig néhány év eltolódással, WALListól függetlenül hasonló ered
ményekre jutott
JAN WITT (1625-1672), a Dordrechtben született holland matema
tikus is, aki politikai tevékenységei közepette is tudott módot ta
lálni az Elementa linearum curvarum (A görbe vonalak elemei, 1659)
megírására. Ez voltaképpen az első rendszeres analitikus geomet
riai kézikönyv. Első részében inkább szintetikus módszerrel, vala
mint kinematikai úton adta meg a kúpszeletek definícióit. (Tőle
származik a direktrix szó és az a meghatározás, hogy a parabola
a sík azon pontjainak az összessége, amelyek a fókusztól és a direktrixtől egyenlő távolságra vannak.) Könyvének második része
kimondottan analitikus geometria. Ebben is szerepel a három kúp
szelet közös egyenlete. - Életjáradék-táblázatai miatt a valószínű
ségszámítás úttörőjeként is számon tartjuk.
Az analitikus geometria következő továbbfejlesztője a párizsi
születésű
PHILIPPE DE LAHIRE (1640-1718), a Collége de Francé matematikaés építészprofesszora. Jelentős továbblépésként elsőnek írta fel egy
felület egyenletét, vagyis a sík analitikus geometriájából kilépett a
térbe. Még mindig csak a kezdőponttal ellátott egyetlen tengelyt
használta, és csak a pozitív koordinátákat vette figyelembe. Az ori
gó csúcsú, abszcissza tengelyű kúpfelületnek az egyenletét írta fel,
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lényegében úgy, ahogyan azt a 117. oldalon bemutattuk. Amint a
294. ábrán látható, a koordináta-rendszerből csak a feltétlenül
szükséges abszcisszatengelyt (x) és az ABO koordinátasíkot tüntette
fel. Az 1679-ben kiadott Nouveaux éléments des sections coniques
(A kúpszeletek új elmélete) című, CoLBERT-nek dedikált művében
DESARGUES kifejezéseit használta. Az abszcisszatengelyt fatörzs
nek, az arra illeszkedő pontot görcsnek, az ordinátát ágnak és a
kezdőpontot origónak nevezte. Ezek közül csak az O betűvel jelölt
origó szakkifejezés bizonyult életképesnek.
LAHIRE nevét nem annyira a projektív és az analitikus geometriai
eredményei vitték át a köztudatba, hanem annak a bizonyítása,
hogy az R sugarú kör belsejében csúszás nélkül gördülő r sugarú
kör valamely kerületi pontja az R=2r esetben az alapkör egyik
átmérőjén mozog (411. oldal, Násziraddín-tétel), a kis körlap egy
belső pontja pedig ellipszisen (amit KOPERNIKUSZ is bizonyított).
DESCARTES álma az volt, hogy a geometria és az algebra egyesí
téséből megteremti az egyetemes matematikát. Nem sokkal utána
azonban már világossá vált, hogy ez a cél nem érhető el, hiszen az
algebrának és a geometriának is vannak olyan területei, amelyek
a másik számára nehezen vagy egyáltalában nem közelíthetők meg.
A történelem azt mutatja, hogy az algebra mint az egyenletek tu
dománya a geometriától függetlenül fejlődött tovább, viszont a
geometriában alkalmazott algebrai módszer megteremtette a fej
lődőképes analitikus geometriát. Magát az elnevezést SYLVESTRE
FRANCOIS LACROIX (1765-1843) francia matematikus vezette be.
NEWTON volt az első, aki DESCARTES geometriáját a harmadren
dű görbék tanulmányozására használta. Az algebrai görbék
DESCARTES szerinti osztályozása (565-566. oldalak) helyett az al
gebrai görbéket egyenleteik fokszáma szerint osztályozta, ami nem
csak egyszerűbb volt, hanem természetesebben is hozzásimult az
algebrai módszerhez. Ezután a másodrendű görbék (kúpszeletek)
már ismert tulajdonságainak kutatási mintájára fogott a harmad
rendű algebrai görbék vizsgálatához, és ezzel elindította az anali
tikus geometriának az algebrai geometria nevű ágát. Ennek tár
gya az algebrai görbék és felületek kutatása. Szintén NEWTON
újítása volt, hogy teljesen egyenértékű módon használta a két
koordinátatengelyt, és tekintetbe vette azok negatív felét is.
A NEWTON által tanulmányozott harmadrendű görbék mindegyike
leírható az
y=ax3+bx2+cx+d,
2

3

2

y = ax + bx + cx+ d,
xy=ax3+bx2+cx+d,
xy2—ax3 + bx2+ cx+d
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egyenletek valamelyikével. NEWTON kimutatta, hogy minden har
madrendű algebrai síkgörbe létrehozható az
y2=ax3+bx2+cx+d
egyenlet grafikonjának alkalmas centrális vetítésével. E görbéket
nevezetes pontjaik, azaz: kettős pontjaik (csomópontjaik), csúcs
pontjaik (visszaforduló pontjaik) és izolált pontjaik helyzete sze
rint csoportosította. így a harmadrendű síkgörbék 72 osztályát kü
lönböztette meg. A most felsorolt nevezetes pontok fogalmát szem
lélteti a 295. ábra.
NEWTON nyomdokain haladva számos kitűnő matematikus fog
lalkozott az algebrai görbék és felületek elméletével, amely ilyen
módon tekintélyes tudományággá terebélyesedett. Neves művelői
között említem meg EuLERt, STiRUNGet, MACLAURINÍ, STEINERÍ,
SALMONt, SYLVESTERt, CHASLESt és CLEBSCHet.

Az algebrai geometria sok nehéz problémájának szemléltetésére
alkalmasnak látszik COLIN MACLAURIN (1698-1746) aberdeeni skót
professzornak, NEWTON tanítványának a harmadrendű görbékre
vonatkozó egyik érdekes felfedezése. Ennek megértéséhez STIRLINGről is kell néhány szót ejtenem.
JAMES STIRLING (1692-1770) skót matematikus is foglalkozott
az algebrai görbékkel. Egyik eredménye az volt, hogy a harmad
rendű görbéknek a NEWTON által megállapított 72 osztályához még
kettőt csatolt. Egy másik - mostani témánk szempontjából fon
tos - megállapítása az volt, hogy valamely w-ed fokú algebrai görbét
általában —^-=-— számú tetszőleges pontja meghatározza. Ez kö
vetkezik az együtthatók megszámlálásából. Például: a harmadfokú
algebrai síkgörbék egyenletének általános alakja:
a1x3+a2y3+a3x2y+a4xy2+asx2+a6y2+a7xy+asx+a9y+
+ a 1 0 =0.

•
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Ez 10 együtthatót tartalmaz, de az egyenlet grafikonja nem válto
zik meg, ha például öj-gyel végigosztunk, feltéve, hogy al nem
nulla, amikor is az x3 együtthatója 1. Az egyenletet tehát 9 együtt
ható, illetve az együtthatókat ismeretlenként tartalmazó 9 egyen
letből álló egyenletrendszer meghatározza. Ez geometriailag a gör
be 9 tetszó'leges pontjának megadásával egyenértékű, amely számot
n(n+ 3)
meg is ad az n=3 esetre a Stirling-féle
képlet.
MACLAURIN 1720-ban elsőként mondta ki az ÉTIENNE BÉZOUT

(1730-1783) francia matematikusról elnevezett tételt, hogy ti. egy
«-ed és egy m-ed rendű algebrai síkgörbe általában n • m pontban
találkozik. Két harmadrendű görbe tehát 9 pontban metszheti egy
mást, azaz 9 ponton 2 különböző harmadrendű síkgörbe is átha
ladhat, vagyis ennyi pont nem határozza meg egyértelműen a har
madrendű görbét. 10 pont megadása esetén viszont, az azokra vo
natkozó 10 egyenlettel a kiszámítandó 9 együttható túl van hatá
rozva. Az a paradox helyzet állt tehát elő, hogy a harmadrendű
algebrai síkgörbe meghatározásához általában 9 megadott pontja
kevés, de 10 már sok. Ezzel a paradoxonnal is úgy járt MACLAURIN,
hogy egy későbbi felfedezőjéről, GÁBRIEL CRAMER (1704-1752)
svájci matematikusról nevezték el. (Igaz viszont az is, hogy a
Maclaurin-sor a 27 évvel előbb piíblikált Taylor-sornak csupán
speciális esete.)
A Cramer-paradoxont csak a XIX. században oldotta fel JÚLIUS
PLÜCKER (1801-1868) német matematikus, aki valószínűleg első
ként sejtette meg az algebrai görbék metszeteinek tulajdonságait
vizsgáló modern kutatási területet. Gondolatmenetének vázlatát
kövessük egy negyedrendű görbe esetében.
STIRLING szerint a negyedfokú görbe meghatározásához általá
ny 3)
4(4+3)
ban
14 pont szükséges, és ennyi elegendő is.
2
2
Szemeljük ki ezt a tetszőleges 14 pontot, és írjuk fel először azon
negyedrendű görbék egyenletét, amelyek a 14 pont közül kiválasz
tott 13 ponton áthaladnak. így kapjuk egy görbesereg egyenletét,
amelyben van egy még meghatározatlan (j, paraméter. Különítsük
el a n paramétert tartalmazó tagokat a n nélküliektől. Ekkor az
egyenlet P4+fiP4=0 alakba írható, ahol P 4 = 0 és P 4 = 0 általában
negyedfokú görbék egyenletei. A /x szorzó értékét meghatározhat
juk úgy, hogy az eddig kihagyott tizennegyedik pont koordinátáit
(xl4;yí4) beírjuk a görbesereg egyenletébe, ahonnan ekkor

Igen ám, de a P4+[tP4—Q alakú egyenlet görbéje tartalmazza a
P4=0 és a P 4 = 0 egyenletű grafikonok minden közös pontját is,

Colin Maciaurin
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tehát BÉZOUT szerint összesen 16 pontot. így az eredeti 13 pont
mellé a P4+fiP4=0 forma kiválasztott a 14. ponttól függetlenül 3
többletpontot. A 16 metszésponton még számtalan negyedrendű
görbe haladhat át. Ha tehát a 14. pontot történetesen a három já
rulékos pont közül választjuk, akkor az így alapul vett 14 pont
nem határoz meg egyértelműen egy negyedrendű görbét. E gon
dolatmenet igaz minden kettőnél magasabb rendű görbére. Igaz
tehát a Cramer-paradoxon, hogy ti. az n-ed rendű algebrai görbé
nek
=
számú pontja nem mindig elég a görbe egyértelmű
meghatározásához, ha viszont ennél többet adunk meg, de úgy,
hogy azok nem a Pn=0 és JP„=0 metszéspontjai, akkor az adott
pontokon át általában n-edrendű görbe nem fektethető.
MACLAURIN és PLÜCKER között azonban még számos kitűnő
művelője akadt az analitikus geometriának. Először kell említe
nünk a csodagyermekként induló
ALEXIS CLAUDE CLAIRAUT (1713-1765) francia matematikust és
csillagászt. Párizsban született. Apja a párizsi egyetem matematika
professzora volt, aki azonban főleg két csodagyermek fia révén vált
híressé. ALEXIS CLAUDE 10 éves fejjel már áttanulmányozta
L'HOSPITAL (1661-1704) kúpszeletekről és a differenciálásról írt tan
könyvét. Még nem volt 13 éves, amikor értekezést adott be az Aka
démiának a negyedrendű algebrai görbékről; 16 éves korában írta
a két évvel később megjelenő könyvét Recherches sur les Courbes
a double courbure (Tanulmányok a kettős görbületű görbékről)
címmel. E könyv alapján 18 évesen, fiatal kora ellenére az Akadé
mia tagjául választotta. E műve az első analitikus térgeometria.
A térgörbéket felületek metszésvonalaként állította elő, és ezeket
a két koordinátasíkra eső vetületükkel tanulmányozta. Kimagasló
eredményeket ért el a differenciálszámításban is. Éléments de
géométrie (Elemi geometria) tankönyve 1741-ben MARQUISE DU
CHÁTELET számára készült.
CLAiRAUT-nak himlőben, 16 évesen elhunyt zseniális öccse, a
„CADET CLAIRAUT" halála előtt egy évvel, 1731-ben publikálta a
Traité de quadratures circulaires et hyperboliques (Körök és hiper
bolák kvadratúrája) című könyvét.

A zseniális elődök hosszú sora után jött EULER, akinek már nem
jut jelző, mert elhasználtam azokat az úttörőkre. Ő írta meg az
első igazán mai értelemben vett analitikus geometriát, rendszerezve
benne a már előtte feltárt és az általa felfedezett ismereteket. 1748ban jelent meg az Introductio in analysin infinitorum (Bevezetés a
végtelenek analízisébe) című műve. Ennek második kötetében ol
vashatjuk először a síknak és a térnek is részletes és tervszerűen ki-.
épített analitikus geometriáját. Már 1728-ban közölte a Pétervári
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Kommentárokban a hengerek, a kúpok és a forgásfelületek egyen
letét és analitikus geometriai vizsgálatát. Az Introductio második
kötetének első 22 fejezete a sík analitikus geometriáját öleli fel.
Ismerteti a derékszögű és a ferdeszögű koordináta-rendszert, majd
az eltolás és az origó körüli elforgatás transzformációkat. A gör
béket ő is, mint NEWTON, egyenletük fokszáma szerint osztályozza.
Kidolgozza azt az általános módszert, amellyel a görbék tulajdon
ságaira egyenletükbó'l következtethetünk. A harmadrendű görbék
nél kimutatja, hogy NEWTON osztályozása hiányos. Ő e görbék
végtelen ágainak tulajdonságai alapján 16 csoportot különböztet
meg. Végez érintővizsgálatokat, meghatározza az algebrai görbe
egy pontjához tartozó görbületi sugarát, inflexiós pontjait, csúcsait
és más jellemző tulajdonságait. A speciális görbék, például a spi
rálisok vizsgálatánál bevezeti a polárkoordináta-rendszert (119.
old.). Ebben olyan biztos gyakorlatra tesz szert, hogy sokan úgy
vélik, ő a polárkoordináta-rendszer feltalálója. Az igazság az, hogy
már régebben is használták, és rendszeres bevezetése NEWTON ne
véhez fűződik, ő 1671-ben A fluxiók módszere című könyvében
9 új típusú koordináta-rendszert ismertetett. Ezek közül a második
az ún. bipoláris rendszer. Ennél valamely síkbeli pont koordiná
táit a sík adott két pontjától (pólusoktól) mért két távolsága jelenti.
Ha ezeket x és y betűkkel jelöljük, akkor ebben a rendszerben pél
dául az ellipszis egyenlete x+y=2a, ahol 2a az ellipszis nagyten
gelye. NEWTON hetedik „új" koordináta-rendszere a ma is haszná
latos polárkoordináta-rendszer, amely az O kezdőpontú (pólusú)
távolságegységgel ellátott félegyenes (polártengely). Egy pont két
koordinátája: a pólustól mért távolsága (rádiuszvektor) és az a
pozitív szög, amelyet a rádiuszvektor a polártengellyel bezár.
EULER használt negatív rádiuszvektorokat és negatív polárszögeket is. Az analitikus geometria keretében dolgozta ki a ma hasz
nálatos trigonometria teljes rendszerét. Igen sűrűn alkalmazott egy
görbe leírására paraméteres egyenletrendszert, ahol a pont két
koordinátája egy közös segédváltozó függvénye. Fontos az Introductiónak az a része is, amelyben a görbék hasonlóságát és affini
tását tárgyalta. Az affinitást is koordinátageometriai úton definiál
ta. Egyik görbe a másiknak akkor affin képe, ha P{x; y) és P'{x': y')
pontjaikra nézve fennáll az x'—ax és y'—ay összefüggés, ahol a és
b valós számok. A mű tárgyalja a görbék metszésével kapcsolatos
problémákat, egyenletek, trigonometrikus egyenletek grafikus meg
oldását, transzcendens (nem algebrai) görbéket és sok más, az ana
litikus geometriai módszerrel megválaszolható kérdést. Kiemelkedő
e műnek A felületekre vonatkozó függeléke, amely a térnek az első
rendszeres és alapos analitikus geometriai tankönyve. Ebben EULER
kidolgozza a felületek tanulmányozására a tetszőleges síkkal való
metszés módszerét. Felírta a térbeli derékszögű koordináta-rend-

A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE

szer origó körüli elforgatására vonatkozó transzformációs képlete
ket. Az elforgatást jellemző' szögeket róla nevezték el. Ugyancsak
ebben a könyvben olvashatók először az el nem fajuló másodrendű
felületek egyenletei: az ellipszoidé, az egyköpenyű és a kétköpenyű
hiperboloidé, valamint az elliptikus és a hiperbolikus paraboloidé,
tehát mind az öt alaptípusé.
EULER az Introductiőbaxi a differenciál- és integrálszámítás akkor
még hiányzó rendszeres felépítését akarta megmutatni, és az ana
litikus geometriai rész ennek az előkészítése. Érthető tehát, hogy
ebben a részben is bőven találhatók függvénytani részletek, ame
lyekben jelentős szerephez jutott a differenciálszámítás.
Éppen az infinitezimális számításnak a geometriában való alkal
mazása ágaztatta el az analitikus geometriából a differenciálgeo
metriát, a geometriának azt a területét, amely az algebrai görbéket
és felületeket hangsúlyosan a differenciálszámítás módszereivel
vizsgálja.
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A differenciálgeometria EuLERnél már egészen határozott formá
ban jelentkezett, de CLAIRAUT műveiben is számos differenciálgeo
metriai eredmény található, sőt ha szigorúan vesszük, akkor már a
differenciálszámítás newtoni és leibnizi megfogalmazása előtti idők
úttörői is mutattak fel nem egy olyan felfedezést, amelyet ma jog
gal utalhatunk a differenciálgeometria körébe.
CLAiRAUT-nak az 1731-es, a kettős görbületű görbékről írt köny
vében már megjelentek a tipikusan differenciálgeometriai felada
tok : a görbék érintőinek, normálisainak a meghatározása, a szubtangensek és szubnormálisok kiszámítása, ívhossz-számítás stb.
(296. ábra). CLAIRAUT 1733-ban részt vett a MAUPERTUIS (16981759) által vezetett lappföldi fokmérésben, ahol a mi SAJNOVICS
JÁNOSunk is jelen volt. CLAIRAUT észrevette, hogy a Föld geodetikus
vonalaira (a felület két pontja között a felületen mért legrövidebb
távolságú görbe) igaz, hogy minden pontjukban a ponton átmenő
és a forgástengelyre merőleges kör sugarának, valamint a geode
tikus vonal és a meridiánkör által bezárt szög szinuszának a szor
zata állandó (297. ábra). Ezt az eredményt általánosította és bizo
nyította tetszőleges forgásfelületre. Ugyanekkor, 1728 és 1732 kö
zött EULER is foglalkozott a felületek geodetikus vonalaival. Azok
differenciálegyenleteiből számos következtetést vont le. Kimutatta
például, hogy a felületben erőhatás nélkül mozgó tömegpont min
dig a felület valamelyik geodetikus vonalán halad. A geodetikus
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vonalak meghatározásával és vizsgálatával, amely egy bizonyos jel
legű szélsőérték-számításon alapul, indult meg 1744-ben EULER
nyomán a variációszámítás is.
EULER differenciálgeometriai eredményeit 1767-ben közölte a
Vizsgálatok a felületek görbületéről című tanulmányában. A tér
képészet problémái ösztönözték arra, hogy tanulmányozza a síkba
kiteríthető felületeket. Differenciálgeometriai módszerekkel megál
lapította valamely felület síkba fejthetőségének a feltételeit (1771).
Sok-sok részeredmény után a differenciálgeometria igazán önálló
területté vált MONGE működése következtében. A Politechnikai
Főiskolán tartott egy, Az analízis alkalmazása a geometriában cí
mű kurzust, amely differenciálgeometria volt. E tárgyhoz tankönyv
még nem lévén, ő maga állította össze hallgatói számára 1795-ben
a Feuilles d'analyse (Analízisjegyzetek) című kiadványát, amelyben
kirajzolódott a sok részében ma is korszerű háromdimenziós ana
litikus geometria. Néhány évvel később, 1802-ben a főiskola folyó
iratában terjedelmes cikket közölt JEAN NICOLAS PIERRE HACHETTE
(1769-1834) francia matematikussal karöltve Application dalgébre
a la géométrie (Az algebra alkalmazása a geometriában) címmel.
A tanulmány PÜTHAGORASZ tételének egy szép általánosításával
kezdődik: annak a bebizonyításával, hogy ha egy síkidomot három,
egymásra kölcsönösen merőleges síkra vetítünk, akkor a vetületek
területeinek négyzetösszege akkora, mint a síkidom területének a
négyzete. Itt MONGE pótolta azt, ami CLAIRAUT és EULER anali
tikus geometriájából kimaradt, nevezetesen részletesen tárgyalta az
egyenes térbeli analitikus geometriáját. E rész tárgykörei: az egye
nes mint két sík metszete, pont és egyenes távolsága, kitérő egye
nesek távolsága, az egyenes vetületének egyenlete, az egyenesre,
síkra merőleges egyenes stb.
MONGE új eredményei között van két tétel, amelyet róla neveztek
el. Az első szerint a tetraéder elfelező merőleges síkjai egy pontban
találkoznak, a Monge-féle pontban, amely a tetraéder csúcsain át
menő gömb középpontja. A második tétel egy elég meglepő mérta
ni helyet határoz meg: Azon derékszögű testszögletek csúcsainak
mértani helye, amelyek oldalai érintenek egy másodrendű felüle
tet : gömb, amelyet Monge-féle gömbnek neveznek.
A részletfelfedezések mellett MONGE fő érdeme a differenciálgeo
metria nagykorúsítása. Igaza lett LAGRANGE-nak amikor azt mond
ta : „Az analízisnek a geometriábani alkalmazásával ez az ördögi
ember halhatatlanságot fog szerezni magának."
MONGE, ez a ha nem is ördögi, de mindenképpen kiváló kutató
és nagyszerű pedagógus nem szeretett tankönyveket írni. így végül
is adós maradt az általa előadott teljes analitikus geometriai, illetve
differenciálgeometriai anyag kézikönyvszerű feldolgozásával. Ezt a
munkát azonban - bizonyítva tanítványaira gyakorolt hatását -
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elvégezték követői. Rövid négy esztendő alatt, 1798 és 1802 között
átlag minden évre jutott egy kiváló analitikus geometriai mű. Ezek
írói között volt SYLVESTRE FRANCOIS LACROIX, JEAN-BAPTISTE BIOT
(1774-1862) és Louis PUISSANT (1769-1843). Ezek a sikeres köny
vek szokatlanul sok kiadást értek el. így például LACROix-nak,
MONGE tanítványának és későbbi tanártársának a művét kerek
100 év alatt huszonötször adták ki. Ezt a könyvet a mi BOLYAI
JÁNOSunk is haszonnal forgatta.
A differenciálgeometria későbbi fejlődési irányát nagyban befo
lyásolta, hogy MONGE a differenciálegyenletek elméletét alkalmazta
a geometriában. Észrevette ugyanis a parciális differenciálegyenle
tek és a felületelmélet nagyon termékeny kapcsolatát. Sikerült az
elsőrendű parciális differenciálegyenletek geometriai értelmezése.
Kiderült, hogy a felületek szerkezeti tulajdonságainak vizsgálatá
ban sokszor fontosabb szerepet játszik a parciális differenciálegyen
let, mint a felület algebrai egyenlete. Ekkor a felület származtatása
valamely görbe mozgatásával történik. így összekapcsolódnak a
geometriai és a mechanikai fogalmak a differenciálegyenletekkel.
Ez a szemlélet magában hordozta a differenciálgeometria egy ké
sőbbi szakaszának a kifejlődését.
Ugyancsak ilyen messzehatóan alapozó szerepet játszott MONGE
egy feladata, amely az 1794-ben megjelent Mémoire sur la théorie
des déblais et remblais (Tanulmány az árok és a töltés elméletéről)
című könyvében olvasható. A 298. ábrán látható az A árok és a
belőle eltávolított F földhányás keresztmetszete. Az árkot határoló
felület felszíne természetesen más, mint a földhányást határolóé,
bár a kettő által bezárt térfogat egyenlő. A feladat azt kívánja,
hogy az F földdel tömjük be az A árkot a lehető legkisebb munka
végzés árán. Az F földsáncot bontsuk gondolatban tömegpontok
ra. Az m tömegpont például az mpml egyenes szakasz mentén ke
rüljön be az árokba. A föld minden kis m tömege a p párkány
vonalat szelő valamely egyenes mentén jut el végső helyére. Ezek
az egyenesek a megfelelő kikötések esetén kétparaméteres egyenes
sereget képeznek. A kétparaméteres egyenesseregeket sugárkong
ruenciáknak nevezik, és pontosan ezek vizsgálata vezetett a sugár
kongruenciák későbbi általános elméletére, amely különösen az
optikában talált alkalmazásra és fejlődési lehetőségre.
Ebből a szempontból különösen fontos ÉTIENNE LOUIS MALUS
(1775-1812) francia fizikus 1808-ban megjelent Optikája, amely a
címhez hűen fénytani vizsgálatokkal (fénypolarizáció) foglalkozik.
A fénysugarak fizikai viselkedését leíró matematikai apparátus ki
bővítése végett foglalkozott MALUS a sugárkongruenciákkal. Egy
részt új tételeket bizonyított, másrészt ő vezette be új fogalomként
a fényvisszaverődéssel és a fénytöréssel összefüggő komplex sugár
családnak, azaz a három paramétertől függő egyenesek seregének
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a fogalmát. (Mint fizikus kimutatta, hogy egy felületről való viszszaverődéskor és fénytöréskor a fénysugarak megőrzik az ún. nor
mál sugárkongruenciák - valamely felületre merőleges sugárkong
ruenciák - tulajdonságait.)
MALUS munkája után 22 évvel jelent meg WILLIAM ROWAN
HAMILTON (1805-1865) ír matematikus Supplement to an essay on
the theory ofsystems ofrays (Kiegészítés a sugárrendszerek elméle
téről szóló tanulmányhoz) című értekezése. Ennek megállapításai
közül a legfontosabb az a Hamilton-tétel, amely összefüggést fo
galmaz meg két, egymáshoz közeledő, egymásra merőleges sugár
kongruencia alappontjainak határhelyzete között.
A következő nagy általánosítási lépést JÚLIUS PLÜCKER kiváló
német geométer tette meg. System der Geometrie des Raumes in
neuer analytischer Behandlungsweise (A térgeometria rendszere új
analitikus tárgyalásmódban) címen a Journalé für Mathematique
folyóiratban jelent meg alapvető cikke 1846-ban, de már az 1831ben kiadott Analitische-geometrische Entwicklungenben (Analitikus
geometriai fejtegetések) meglepő gondolatokat és elveket közölt.
A GERGONNE és PONCELET által felfedezett dualitástételt általáno
sította, éspedig úgy, hogy ezzel új geometriák kibontakozását tette
lehetővé. Alapvető gondolatmenete a Descartes-féle síkbeli koor
dináta-rendszerre vonatkozó egyenes egyenletéből indult ki. Itt az
elsőfokú egyenletben (például: y—ax+b) mindig két Descartesféle koordináta szerepel változóként, és két, az egyenes helyét rög
zítő paraméter. PLÜCKER észrevette, hogy ha a változók és a para
méterek szerepét felcseréljük, akkor az egyenlet már nem az egye
nesnek, hanem egy sugársornak, azaz egy pontnak az egyenletévé
válik. Ha ugyanis az x és y koordinátákat rögzítjük, amivel a
P(x>y) pontot határoztuk meg és a paramétereket (például az
iránytangenst és annak megfelelően az j-tengelyből lemetszett da
rabot) változtatjuk, akkor a P tartójú sugársor, vagy más szavak
kal : a P pont egyenletét kapjuk. PLÜCKER így fogalmazott: az első
esetben a pontok kétdimenziós terében a kétparaméteres egyenlet
kijelölt egy egyenest, a második esetben az egyenesek kétdimenziós
terében az ugyancsak kétparaméteres egyenlet meghatározott egy
pontot. Először a síkot °°2 pont halmazának tekintettük, másod
szor pedig oo2 egyenes összességének, tehát a sík szerkezeti felépí
tésében volt a különbség. Előbb térelemnek használtuk a pontot,
utóbb pedig az egyenest. E gondolatmenetben hangsúlyt nyert,
hogy a tér annyi dimenziós, ahány paraméter van a térelemet meg
határozó egyenletben. Igen ám, de ugyanabban a síkban például a
kör egyenletében három, egymástól független paraméter van. Az
előbbiek szerint, ha térelemnek a kört választjuk, akkor a sík °o3
számú körnek a háromdimenziós halmaza.
Az elmondottak értelemszerűen átvihetők a pontok háromdi-
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menziós terére is. Tehát a térnek - KANTtal ellentétben - nem ab
szolút tulajdonsága a dimenzió. A dimenziószám a tér szerkezeté
től, azaz attól függ, hogy milyen elemekből építjük fel.
A síkban a pont és az egyenes duálelemek, mindkettőnek ugyan
annyi dimenziójú tere a sík. PLÜCKER e megállapítást így általáno
sította : ha két térelemnek ugyanaz a tér ugyanannyi dimenziójú
tere, akkor azok duálelemek. GERGONNE és PONCELET duálelméletéről a felfedezők és PLÜCKERig mások is úgy vélték, hogy a duali
tás a tér abszolút tulajdonsága. PLÜCKER a dualitási elvet koordi
nátageometriai úton vezette le, és nála ez az elv a koordináták sza
bad megválasztásának természetes következménye.
PLÜCKER tetszőleges térszerkezeti felfogása további általánosí
tást tett lehetővé. Nála még az egyenlet paraméterei mindig számok
voltak. A XX. században azonban MAURICE RENÉ FRÉCHET (1878-

1973) először tanulmányozta azokat a tereket, amelyekben a tér
elemet meghatározó paraméterek nem feltétlenül számok. így ju
tott el 1906-ban az absztrakt terek elméletéhez, amelyek általános
definícióját tőle függetlenül a magyar RIESZ FRIGYES (1880-1956)
is megadta.
A tér egyeneseinek különböző serege, családja különleges tulaj
donságokkal különleges szerepeket kaphat. PLÜCKER a következő
egyenesseregeket tanulmányozta: az egy ponton átmenő végtelen
sok egyenes halmazát, vagyis a sugársort; a már említett sugár
kongruenciát, amely °=2 sok, két paramétertől függő egyenest tar
talmaz, és végül a komplex egyenessereget (röviden csak komplex),
amelyben <*>3 számú, három paramétertől függő egyenes van.
PLÜCKER a térben az egyenest két sík metszeteként fogta fel, tehát
a meghatározásához szükséges x=az+b és y— cz+ d egyenletekben
négy paraméter van, azért PLÜCKER térgeometriája az egyenesek
négydimenziós terének a tudománya. A sugárkongruencia és a
komplex elnevezések is PLÜCKERÍŐI valók. Két komplex sugárcsa
lád egybeesését nevezte sugárkongruenciának (kongruencia=egy
beesés).
A differenciálgeometria történetéből nem hagyható ki MONGE
tanítványának, CHARLES DupiNnek (1784-1873) a neve. Ez a fran
cia tengerésztiszt-matematikus 16 éves korában fedezte fel a Dupinféle cikloidot, amikor tanulmányozta a három adott gömböt bur
koló gömbök seregét, ő vezette be a róla elnevezett indikátrixgörbe
fogalmát, amelynek segítségével szemléletesen tanulmányozható a
felület normálgörbületeinek a változása. E változás megismerése
vezetett a felületi pontok osztályozásához: elliptikus, hiperbolikus
és- parabolikus pontok. A könnyebb megértés kedvéért szabad le
gyen néhány alapfogalmat ismertetnem.
A felület egy P pontjához tartozó érintősíkra az érintési pontban
merőleges egyenest a felület P pontbeli normálisának nevezzük.
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Ezen a normálison átmenő, tehát az érintősíkra merőleges síkok a
P ponthoz tartozó normálsíkok. A normálsíkok a felületből kivág
nak egy-egy c„ felületi görbét (normálmetszetek), a P pontbeli érin
tősíkból pedig egy-egy PT egyenest (299. ábra). Nyilván a PT
egyenes mind a c„ görbét, mind az adott felületet érinti a P pont
ban. Legyen a cn görbének a P ponthoz tartozó görbületi sugara r.
E sugár reciprokával szokás jellemezni a P pontban a c„ görbületé
nek a nagyságát, ezért ezt görbületi mértéknek, röviden görbület
nek nevezik. Mérjük fel az r görbületi sugarat a PT egyenesre:
PM=r. Ha most a normálsíkot megforgatjuk a P pontbeli nor
mális körül, akkor az egyes M pontok az érintősíkban leírnak egy
görbét, amelyet a felület P pontjához tartozó Dupin-féle indikátrixának hívunk. Bizonyítható, hogy ez az indikátrix mindig kúp
szelet. Az indikátrix M pontbeli görbülete egyenlő a megfelelő nor
málmetszet P pontbeli görbületével. így a normálmetszetek P pont
beli görbületét valóban igen szemléletesen mutatja az indikátrix.
Aszerint, amint az indikátrix ellipszis, hiperbola vagy parabola, az
illető P pontot elliptikusnak, hiperbolikusnak vagy parabolikusnak
nevezzük.
A normálsík forgatásakor találunk egy olyan helyzetet, amely
hez a legnagyobb görbületi sugár (például az ellipszis indikátrixnál
a nagytengely), és találunk olyat, amelyhez a legkisebb görbületi
sugár (például a kistengely) tartozik. E helyzetekben a normálgör
bületet főgörbületnek nevezzük. Jelöljük az egyiket gi-gyel, a má
sikat g2-v&- E két főgörbület szorzata (a Gauss-féle görbület) alap
ján is szokás a felületi pontok osztályozását megfogalmazni. Le
gyen ugyanis egy felület P pontjában a Gauss-féle görbület k=
=gl • g2, akkor &>0 esetén a P pont elliptikus, a P pont tetszőle
ges kis környezetében a felületdarab a P pontbeli érintősík egyik
oldalára esik, például a gömbnél; k< 0 esetben a P pont hiperbo
likus. Ekkor a P pont tetszőleges kis környezetében a P ponthoz
tartozó érintősík a felületet átmetszi, például a hiperbolikus paraboloid pontjainál; k=0 esetében a P pont parabolikus, a P pont
tetszőleges kicsiny környezetében a felületnek van pontja a P pont
hoz tartozó érintősíkban, például a forgáshenger pontjainál, ahol
az indikátrix két párhuzamos egyenessé degenerált parabola.
A Gauss-féle görbület neve át is vitt bennünket a matematiku
sok fejedelmének, GAUssnak a birodalmába. Itt bukkanunk rá a
differenciálgeometria, egyszersmind az analitikus geometria továb
bi jelentős fejlődési szakaszára. Bárhogyan is határozzuk meg a
síkban egy pont helyét, az mindig két számadattal történik, például
a Descartes-féle koordináták esetében is, és a polárkoordináták
használatakor szintén. Ez a két szám azonban magának a koordi
nátasíknak a helyzetéről semmit sem mond, tehát ezek a számpá
rok a sík „belső" geometriáját jellemzik, a síkon belüli geometriai
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feladatok számára teszik lehetővé az algebrai módszert. GAUSS ezt
a gondolatot vitte át a koordinátasíkról tetszőleges felületre. Ve
gyük észre, hogy a Descartes-féle síkon a két koordinátának pél
dául az egész értékei egy egyeneshálót határoznak meg a 300. ábra
szerint. Persze ez a háló az x és y értékek megválasztásával tetszés
szerint sűríthető. Vegyük ehhez még azt is, hogy az x és y koordi
náták valamely u és v paraméterpár függvényeként is megadhatók.
Ez történik például, amikor a derékszögű koordinátákat átírjuk
polárkoordinátákra. Általában x és y megadható
x=x(u; v)

y=(u;v)

paraméteres alakban, ahol x és y folytonos és differenciálható függ
vénye az u és v változóknak. A továbbiak miatt ki kell kötnünk
azt is, hogy az ún. függvénydetermináns:
dx

dx

dü dü
dy_ dy_ *
du dv
Amikor GAUSS a hannoveri kormány megbízásából a tartomány
geodéziai felmérését vezette, arra gondolt, hogy miért ne lehetne a
szeszélyesen változó földfelszínt is az előbbiek mintájára beborítani
két vonalsereg által alkotott vonalhálóval. Természetesen most a
görbe koordinátavonalak általában nem merőlegesen metszik egy
mást (301. ábra). A Gauss-féle görbe vonalú koordináta-rendszer
ben a felületen a felület pontjait az u, v számpárok egyértelműen
meghatározzák.
GAUssnak a görbe vonalú koordináták bevezetése után kiemel
kedő felfedezése volt az, hogy valamely felület geometriája teljesen
felépíthető a felületen mért távolság definíciója alapján. A szem
léletesség kedvéért gondoljunk megint a síkra. A sík Pi(xl;yl) és
P2(x2; y2) pontjainak távolságát meghatározza az ismert
sz=(x2-x1)2+(y2-yi)2
képlet. Itt most az xu yt és x2, y2 koordinátákat csupán a két pont
hoz rendelt szempároknak tekintjük, megfosztva azokat minden
távolságmérték jellegüktől. Ebből az egyetlen távolságdefinícióból
nyerhető az egyenesnek mint a két pontot legrövidebb úton össze
kötő görbének az egyenlete, és a körnek mint a centrumtól azonos
távolságú pontok összességének az egyenlete is. A szög mérőszáma
pedig a körív és a sugár hányadosa értelmezés alapján érhető el.
Ilyen módon a távolságdefinícióból előáll a sík geometriájának
minden építőeleme.
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így van ez akkor is, ha a távolságdefiníciót infinitezimális menynyiségekkel fogalmazzuk meg. Ekkor az (x;y) pont és az
(x+Ax; y+Ay) pont közötti távolság négyzete
ás2=dx2+dy2,
ahol a áx és áy jelölik, hogy a Ax és Ay tetszőleges kicsinnyé tehe
tők. Ezen definíció alapján az y=f(x) görbe Pés Q pontok közötti
ívének s hosszát meghatározza az
Q

s= J Yl+[f'(x)]2áx
p

képlet. Megkereshető az az/(x) görbe, amelynél a tetszőleges két
pontja közti távolság a görbén mérve a legkisebb. Eredményül a
síkban az egyenes egyenletét kapjuk, és távolságképletként az
s2=(x2-x1)2+(y2-yí)2
összefüggést. Visszajutottunk tehát az előbbi gondolatmenetünk
kezdetéhez. Elég eszerint a távolságot infinitezimális mennyiségek
kel meghatározni. Az x és y koordináták helyett természetesen
használhatók valamely felületen a Gauss-féle görbe vonalú koor
dináták is. GAUSS kimutatta, hogy a térbeli esetben is az ívelem
ds2=dx2+dy2+dz2
definíciója alapján felépíthető valamely térbeli görbült felület teljes
geometriája.
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GAUSS azonban maga is meglepőnek találta, és ezért theoria
egregiumnak (kiemelkedő tételnek) nevezte el azt a felfedezését,
hogy valamely felületnek a Gauss-féle görbülete előállítható csu
pán a felületen definiált, tehát az u és v paraméterekkel meghatáro
zott ívelem segítségével. Ez azért meglepő, mert az ívelem a felület
belső tulajdonsága, meghatározására nem kell a felületből kilépni
a térbe, ugyanakkor a Gauss-görbület kimondottan a felületen kí
vüli térben tükrözi a felület alakját. Ennek messzemenő fizikai kö
vetkezményei is vannak. Nem jelent ez kevesebbet, mint azt, hogy
a felületben élő értelmes lény következtetni tud csupán felületének
belső geometriai tulajdonságaiból felületének görbültségére. Álta
lánosítva : Mi, a háromdimenziós lények meg tudjuk - meg tud
tuk - állapítani a negyedik dimenzió érzékelése nélkül is, hogy te
rünk görbült, Gauss-féle görbülete kiszámítható. Az igazság ked
véért megjegyezzük, hogy terünk görbültségét fizikai jelenségekből
állapíthattuk meg ALBERT EINSTEIN relativitáselmélete alapján.
EINSTEIN azonban fizikájának geometriájához nem véletlenül kérte
kölcsön a Gauss-féle görbe vonalú koordinátákat. A Bolyai-Lobacsevszkij-geometria kedvéért - amelyről később szándékozom szól
ni - kitérek GAüssnak egy szintén meglepő differenciálgeometriai
eredményére. Rábukkant a nevezetes

«+/3+y—n= l k- áa
A

összefüggésre, ahol a, /S és y valamely felületen a geodetikus vona
lak által bezárt háromszög szögei, k a Gauss-féle görbület és áa a
felületelem. Az integrálást ki kell terjeszteni a háromszög egészére.
Az állandó k görbületű felület esetében k az integráljel elé emelhető,
és / áa a háromszög / területe. Ekkor tehát
A

kt=x+@+y—n.
A k értéke szerint a következő esetek lehetségesek:
1. Ha fc>0, azaz a felület minden pontja elliptikus, akkor

2. Ha fc<0, azaz a felület minden pontja hiperbolikus, akkor

A
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3. Ha k=0, azaz a felület minden pontja parabolikus, akkor
a+/3+y=7r,
ami az euklideszi geometria jellemző törvénye.
Németországban GAUSS kezdetben nem talált követó'kre a dif
ferenciálgeometria területén, valószínűleg azért, mert a német ma
tematikusok zöme a Crelle-Journal köré csoportosult, és e folyó
irat akkori iránya inkább a szintetikus és az algebrai geometria
felé mutatott. Mégis közvetlenül GAUSS hatása alatt gazdagította
a tárgykört néhány felismeréssel CARL GUSTAV JACOB JACOBI

(1804-1851). Eredményei közül kiemelkednek az ellipszoid geode
tikus vonalaira vonatkozó 1838-as vizsgálatai és 1843-ban annak a
feltételnek a megfogalmazása, amely mellett a geodetikus vonalak
a legrövidebbek. Ő azonban főleg a függvényelméletben fejtett ki
fontos alkotó munkásságot.
A felületek belső geometriájának alapvetően jelentős kutatója
volt a kortársai által eléggé meg nem becsült
FERDINÁND ADOLF GOTTLIEB MINDING (1806-1885). Jogászcsalád

ban született, a lengyelországi Kaliszban. Először Halléban, az
után a berlini egyetemen hallgatott filozófiát és nyelvészetet. Láto
gatott természettudományi előadásokat is, de a matematikát auto
didaktaként sajátította el. 1830-ban Halléban az integrálszámítás
tárgykörből doktorált, és ez feljogosította, hogy a berlini egyete
men magántanárként előadásokat tartson algebrából, analízisből
és mechanikából. 1834-től a berlini építészeti főiskolán tanított, de
hosszú évek munkájával sem tudta elérni sem az akadémiai tagsá
got, sem a professzori katedrát a német egyetemek valamelyikén,
így aztán 1844-ben elfogadta a tartui egyetem meghívását. 40 évig
dolgozott Oroszországban megbecsült tudósként. Családjával
együtt felvette az orosz állampolgárságot is. Tanítványa volt a
moszkvai geometriai iskola megalapítója: KARL MIHAJLOVICS PETERSZON (1828-1881).

MINDING 1865-ben levelező, és 1879-ben rendes tagja lett a szent
pétervári Akadémiának. A matematika sok területével foglalko
zott eredményesen: algebrával, számelmélettel, differenciálegyenle
tekkel, az algebrai függvények integrálásával és ami most bennün
ket leginkább érdekel: a geometriával.
1830-ban bevezette a geodetikus görbület fogalmát, amely a gör
bületi vektornak az érintősíkra való vetülete. Az elnevezés PIERRE
OSSIAN BONNET (1819-1892) francia matematikustól származik.
MINDING akkor jutott ehhez a hasznos fogalomhoz, amikor a
Journal für Mathematik című folyóiratban megjelent, Über die
Curven des kürzesten Perimeters auf krummen Flachen (A görbe

Gottlieb Minding
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felületek legrövidebb kerületű görbéiről) című cikkében megkereste
azt a legkisebb kerületű görbét, amely egy görbe felületen adott
területet határol. Az így kapott görbét nevezte el geodetikus kör
nek. Tisztázta az ilyen kör létezésének a feltételét is a folytonos
görbületű felületek esetében.
Már EULER bebizonyította, hogy minden térgörbe érintői síkba
fejthető felületet alkotnak (1771), MONGE pedig 1775-ben azt, hogy
valamely síkba fejthető felület értelmezhető úgy, mint valamely tér
görbe érintőinek a mértani helye. Ezekre a tételekre támaszkodva
MINDING 1837-ben a Beweis eines geometrischen Satzes (Egy geo
metriai tétel bizonyítása) című tanulmányában kimutatta, hogy a
geodetikus görbület megkapható, ha a felületi görbe érintői által
meghatározott felületet síkba fejtjük. Ekkor a felületi görbének
megfelelő síkgörbe görbülete a geodetikus görbület. Ez a módszer
termékenynek bizonyult az olasz TULLIO LEVI-CIVITA (1873-1941)
kezében, amikor megalapozta a felületi görbe menti vektor párhu
zamos metszetének módszerét 1917-ben. Eljárása ma alapját ké
pezi a Riemann-terek és azok általánosításai vizsgálatának.
1838 és 1840 között jelentek meg MiNDiNGnek azok az írásai,
amelyek a felületek hajlíthatóságával, azaz azokkal a törvényekkel
foglalkoznak, amelyek a hajlításkor invariánsok maradnak. Ezek
között a cikkek között van az is, amelyben tárgyalta a felületek
egymásra fektethetőségét. Majdnem teljesen sikerült tisztáznia a
felületek egymásba hajlíthatóságának a feltételeit. Elméletének hiá
nyait a már említett BONNET pótolta 1865-ben. MiNDiNGnek a hajlíthatóságra vonatkozó vizsgálatait többek között HEINRICH LIEBMANN (1874-1933) német és ALEKSZEJ VASZIUEVICS POGORJELOV

(1919—) szovjet matematikus folytatta.
A Bolyai-Lobacsevszkij-geometria vonatkozásában vált fontos
sá egy MINDING által feltalált felület, amelyet EUGENIO BELTRAMI

(1835-1900) olasz matematikus pszeudoszférának nevezett el.
Ő vette észre, hogy a Bolyai-Lobacsevszkij-geometria ezen a felü
leten érvényes. A pszeudoszférát MINDING az állandó Gauss-görbületű felületek kutatása közben fedezte fel. így jutott el a traktrixgörbe megforgatásából származó pszeudoszférához. A traktrix
vagy más nevén a vontatási (üldözési) görbe származtatható a kö
vetkezőképpen : A 302. ábra x-tengelyén egy kutyát {K) gazdája
(G) az ^-tengely mentén haladva húz maga után a GK—G'K'=c
hosszú pórázon. A kutya azonban vontatja magát úgy, hogy ellen
szegül a pillanatnyi G'K' pórázzal egy vonalba eső és a G'-tői el
irányuló erővel. így a kutya olyan, az y-tengelyhez aszimptotikusan
közeledő görbén mozog, amelynek bármely c érintő szakasza, amely
az érintési ponttól az j-tengelyig tart: állandó. Szokás ezt a görbét
üldözési görbének is nevezni, mert ilyen görbén mozog az a kutya
is, amely az ^-tengelyen állandó sebességgel menekülő nyulat üldö-
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zi, ha a kutya mozgási iránya mindig a futó nyúl felé mutat, az
x-tengely valamelyik pontjából indul és a kutya-nyúl távolság ál
landó. MINDING ezt az x-tengelyre vonatkozó tükörképével kiegé
szített vontatási görbét, amelynek az egyenlete

, í
y=±\c- In

,
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c+yc -x

2

,-2—2)

yc2-x2 ,

megforgatta az .y-tengely körül. Az így keletkezett felületet a 303.
ábra szemlélteti. MINDING azt találta, hogy a pszeudoszféra Gaussféle görbülete minden pontjában negatív, éspedig k= — 2 , azaz
a felület minden pontja hiperbolikus. Ezután az állandó negatív
görbületű felület egy geodetikus vonalakkal határolt háromszögére
olyan trigonometriai összefüggést vezetett le, amelyben a hiperbo
likus függvények játszották a fő szerepet, és amelyből a hiperbo
likus trigonometria minden összefüggése következett. MINDING ezt
az eredményt 1840-ben publikálta a Journal für Mathematik folyó
iratban Beitrage zur Theorie der kürzesten Linien auf krummen
Flachen (Adalékok a görbe felületek legrövidebb vonalainak elmé
letéhez) címmel. Ekkor pedig már BOLYAI és LOBACSEVSZKIJ is ki
dolgozták a hiperbolikus geometriát, amelyben éppen a hiperbo
likus'függvények trigonometriája kapott jelentős helyet. MINDING
eredményeit azonban nem ismerték, bár LOBACSEVSZKIJ is az előbb
említett folyóiratban közölte 1837-ben a Voobrazsemaja geometria
(Elképzelt geometria) című írását. Bizonyos, hogy a nemeuklideszi
geometria elfogadtatása lényegesen könnyebb lett volna, ha rá tud
nak mutatni egy olyan felületre, amelyen ez a geometria megvaló
sul. A hiperbolikus geometria és a pszeudoszféra közötti összefüg
gést
EUGENIO BELTRAMI (1835-1900) olasz matematikus vette észre, ami
kor térképészeti céllal olyan felületeket keresett, amelyek geode
tikus vonalainak a síkra való leképezéskor egyenesek felelnek meg.
(A geodetikus vonal az a felületi görbe, amelynek minden pontjá
ban a felületi normális és a görbe főnormálisa egybeesik.) Űgy ta
lálta, hogy ilyenek a gömbfelület és az állandó negatív görbületű
felületek. Az utóbbira példa a Minding-féle pszeudoszféra.
BELTRAMI Cremonában született. Tanított a bolognai és a római
egyetemen. 1873-ban tagja, 1898-ban pedig elnöke lett a római
Academia dei Linceínck. 1868-ban jelent meg Saggio di interpretazione della geometria non-euclidea (Kísérlet a nemeuklideszi geo
metria értelmezésére) című írása, amely Európa-szerte ismertté és
elfogadottá tette la Bolyai-Lobacsevszkij-geometriát. A differenciál-
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geometrián kívül eredményeket ért el a differenciálegyenletek elmé
lete és a matematikai fizika területén.
Természetesen e könyv szűk határai között lehetetlen mindenkit
méltóképpen említeni, aki a XIX-XX. században a differenciál
geometria kiterebélyesedő területén sikeresen működött. Meg kell
elégednünk néhány kiemelkedő matematikus mellett a többieknek
szinte csupán név szerinti felsorolásával.
Franciaországban - mint láttuk - a differenciálgeometriának erős
gyökerei voltak. A XIX. század elejéről nem hagyható ki LAMÉ és
SAINT-VENANT munkássága.

GÁBRIEL Lamé (1795-1870) francia mérnök, matematikus és fizikus
Tours-ban született. A Politechnikai Főiskolán végzett. 25 éves ko
rában meghívták a pétervári Közlekedésügyi Főiskola előadójának.
1832-ben visszatért hazájába, és a párizsi politechnikai iskola pro
fesszora lett. 1843-ban választották akadémikussá. Az 1840-ben
megjelent Mémoire sur les coordomées curvilignes (Értekezés a gör
be vonalú koordinátákról) című tanulmányában először használt
az ortogonális rendszerekkel kapcsolatban térbeli görbe vonalú
koordinátákat. LAMÉ valójában a matematikai fizikán belül a ru
galmasság elméletével foglalkozott. A differenciálgeometriát tehát
fizikai problémák megoldására használta. A görbe vonalú koordi
nátákról és azok alkalmazásáról 1859-ben egy igen sikeres tan
könyve jelent meg.
ADHÉMARD JEAN CLAUDE BARRÉ DE SAINT-VENANT (1797-1886)

szintén francia mérnök-matematikus volt. Ville-d'Avray-ben szüle
tett, és oklevelét a Politechnikai Főiskolán szerezte 1816-ban. Mér
nökként kezdte, majd később tanított a párizsi Utak és Hidak Fő
iskoláján, valamint Versailles-ban a Mezőgazdasági Egyetemen.
Kutatási területe a rugalmasságtan, a hidrosztatika és a hidrodina
mika. Matematikából eredményeket ért el a vektoranalízis és a dif
ferenciálgeometria területén. Az 1845-ben megjelent Mémoire sur
les lignes courbes non planes (Értekezés a térgörbékről) című mun
kájában bevezette a binormális fogalmát.
Mivel a binormális és a vele kapcsolatos fogalmak a térgörbék
kutatásában fontos szerepet kaptak, azért szabad legyen ezeket
vázlatosan ismertetnem. Határozzon meg egy térgörbét az
x=x{s),

y=y(s),

z=z(s)

paraméteres egyenletrendszer, vagy ennek vektoregyenletbe való
összefoglalása,
r = r(j)= 7 • x(s)+ J • y(s)+ k • z(s),

A DIFFERENCIÁLGEOMETRIA

ahol i, j és k a koordinátatengelyek irányába mutató egységvekto
rok. Ennek az r(s) görbének valamely P0 pontbeli érintőjére me
rőlegesen fektessünk a P0 ponton átmenő síkot. Ez a görbének a
P0 pontbeli normálsíkja. A normálsíknak tehát az érintővektor
normálvektora. Képzeljük most el azt a síkot, amely átmegy az
r(s) görbe P0 ponthoz tartozó érintőjén és a görbe egy, a P0-tól
különböző P pontján. Közelítsük ezután a P pontot a görbén a P0hoz. Ha a .P0-beli érintőt és a közelítő P pontot hordozó síknak van
határhelyzete a P-*P0 esetben, akkor e határhelyzetsíkot a görbe
P0 pontjához tartozó simulósíknak nevezzük.
A P0-hoz tartozó normálsík és a simulósík közös egyenese a
görbe pQ-beli fŐnormálisa (304. ábra). A fŐnormális irányába mu
tató egységvektort a görbe fŐnormális egységvektorának hívjuk, és
jelöljük n(s)-sél, röviden «-nel. Jelöljük a görbe érintőjének az irá
nyába mutató egységvektort /(j)-sel, röviden /-vei. Ekkor: n± t.
A SAINT-VENANT által bevezetett binormális: b(s), röviden b, az az
egységvektor, amely a P0 pontban merőleges a simulósíkra, tehát
í-re és n-re is úgy, hogy t,n ésb ebben a sorrendben jobbsodrású
rendszert alkosson. Ez vektoriális szorzattal kifejezve: b = t Xn. Az
itt szereplő három vektor egy háromoldalú testszögletet feszít ki,
aminek a neve kísérő triéder. A térgörbék elméletében ezek a vek
torok főszereplők, és hozzájuk csatlakozik még a görbület [g(s)]
és a torzió (csavarodás, jele: j) fogalma. Az előbbiről már volt szó,
az utóbbira FRENET-vel kapcsolatban fogunk kitérni.
A XIX. század második harmadában a francia geometriai iskola
JOSEPH LIOUVILLE (1809-1882), a Politechnikai Főiskola és a Col
lége de Francé professzora köré csoportosult. Ez az igen széles ér
deklődésű tudós továbbfejlesztette MONGE tanait, és felhasználta
GAUSS differenciálgeometriai felfedezéseit is. MINDING eredményeit
szintén tárgyalta, de nevét nem említette. Ennek a francia differen
ciálgeometriai iskolának a tagja volt
PIERRE OSSIAN BONNET (1819-1892), a Sorbonne professzora, aki
általánosította GAUssnak a geodetikus háromszögek szögösszegére
vonatkozó tételét. E szerint:

I k • áa+ q) — = 2rt,
T

K

azaz a Gauss-görbület T területre kiterjesztett határozott integrálja,
meg a geodetikus görbület (589. oldal) reciprokénak a T területet
határoló K kerületre kiterjesztett határozott integrálja éppen 2JT
(305. ábra). Ugyancsak ehhez az iskolához tartozott
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JEAN FRÉDÉRIC FRENET (1816-1900) a lyoni egyetem tanára, 1847-

ben, doktori disszertációjában megfogalmazta a róla elnevezett
összefüggéseket az érintő' (t), a. fó'normális (n), a binomiális (b)
vektorok, a Gauss-görbület (k) és a torzió (7) között:
dt

.-

ír***

án

.*,
+3

*

dT""*' *

1
es

dí

dT - *"-

Az első' összefüggés rögzíti az n vektor irányát és a harmadik defi
niálja a % torziót. A doktori disszertáció lényege Sur les courbes á
double courbure (A kétszeres görbületű görbékről) címen 1852-ben
cikk formában is megjelent. Ugyanezeket az összefüggéseket FRENET-től függetlenül megtalálta
JOSEPH ALFRÉD SERRET (1819-1885) is, a párizsi Akadémia tagja,

aki ilyen tárgyú eredményeit 1851-ben közölte a Journal de mathématiques pures et appliquées folyóiratban Sur quelques formules
relatives á théorie des courbes á double courbure (Néhány formulá
ról, amely a kétszeres görbületű görbékre vonatkozik) címmel.
Ugyanebben a lapban jelent meg FRENET hasonló tárgyú közlemé
nye is 1852-ben. A Frenet-Serret-képletek lehetővé teszik, hogy a
térgörbékre vonatkozó legfontosabb problémákat megoldhassuk.
Szerepük volt abban is, hogy ekkoriban a térgörbék elméletéről
néhány jól használható tankönyv is született, például J. A. SERRET
rokonának, PAUL SERRET-nek (1827-1898) és FERDINÁND JOACHIMS-

THAL (1818-1861) breslaui professzornak a tollából.
A XIX. század második felében a differenciálgeometria jeles mű
velőit Európa-szerte megtalálhatjuk. A sugárkongruenciákkal kap
csolatban már beszéltünk az ír HAMiLTONról. Ennek a témakörnek
volt kutatója ERNST EDUÁRD KUMMER (1810-1893) is, aki azonban

fő eredményeit a számelméletben, az algebrában, az analízisben és a
mechanikában érte el. Igazán nagy lendületet adott a differenciál
geometria felületelméletének
JÚLIUS WEINGARTEN (1836-1910), a Berlinben született német ma
tematikus, aki Freibergben volt a politechnikum professzora. Az
1861-ben megjelent Über eine Klasse der Flachen die aufeinander
abwickelbar sind (Az egymásra lefejthető felületek egy osztályáról)
című munkájában a felületek hajlításával kapcsolatos differenciál
formulákat állította fel. Az általa közölt másodrendű differenciálfor
mák a GAUSS által megadott koefficiensekkel (lásd a 687. oldalon)
együtt olyan differenciálegyenlet-rendszert alkotnak, amelynek a
segítségével valamely hajlított felület meghatározható.
A Gauss-féle együtthatóképletek kiegészítését a másodrendű
differenciálformulákkal Mainardi-Codazzi-formuláknak nevezik,
mert,
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ANGELO GASPARE MAINARDI (1800-1879) paviai olasz professzor

és DELFINO CODAZZI (1824-1873), szintén paviai tanár egymástól
függetlenül megoldották azt a feladatot, hogy adott kvadratikus
differenciálformulák alapján a felületet meghatározzák: MAINARDI
1857-ben CODAZZI pedig 1868-ban. Mindkettőjüket megelőzte
azonban

V

KARL MIHAJLOVICS PETERSZON (1828-1881) orosz matematikus,

aki Rigában született, és a tartui egyetemen MINDING tanítványa
volt. Az odesszai egyetemen doktori fokozatot szerzett, de egész
életében egy középiskola tanára maradt Moszkvában. Az ő műkö
dése óta beszélhetünk a moszkvai geometriai iskoláról, amely tehát
differenciálgeometriával indult. PETERSZON 1853-ban az Über die
Biegung der Fldchen (A felületek hajlításáról) című kandidátusi
disszertációjában GAUSS és MINDING hatására, a felületek hajlításának kérdéseivel foglalkozva, meglátta a Gauss-féle együtthatók sa
játos tulajdonságait, és megtalálta annak a feltételét, hogy ezek a
másodrendű analitikai formák felületet határozzanak meg. A koef
ficiensek közti összefüggéseket kiegészítette még kettővel, és így
létrejöttek a Gauss-Peterszon-féle differenciálegyenletek, a felület
elmélet alapjai. Eredményeit először 1901-ben ismertette kivonato
san PAUL GUSTAV STÁCKEL (1862-1919) német matematikus és ma

tematikatörténész. Ez a Berlinben született, Kiéiben, Hannoverben,
Karlsruhéban és Heidelbergben dolgozó tudós, akinek abban is
nagy szerepe volt, hogy a Bolyaiakra felhívja a világ figyelmét, maga
is foglalkozott differenciálgeometriával, a differenciálegyenletek el
méletével, számelmélettel és mechanikával. PETERSZON említett
munkája oroszul csak 1952-ben jelent meg. Nem csoda, hogy alap
vetően fontos differenciálgeometriai felfedezései hosszú ideig hazá
jában is ismeretlenek voltak.

Kari Mihajlovics Peterszon

Éppen csak említeni szeretném még a differenciálgeometria egyik
tárgykörét, a minimálfelületek elméletét. Ezen belül valamely felü
leten keresendő egy adott görbehosszal határolt legnagyobb terüle
tű felületidom. A minimálfelületek kutatói közül kiválik HEINRICH
FRIEDRICH SCHERK (1798-1885) bremeni tanár, JACOBI tanítványa,

a Bemerkungen über die kleinste Fldchen innerhalb gegebener Grenzen (Megjegyzések az adott határok közötti legkisebb felületekről)
című, 1835-ös tanulmányával és a svájci születésű EMMANUEL GÁB
RIEL BJÖRLING (1808-1872) uppsalai professzor az In integrationem
aequationis derivatorum partialium superficiei, . . . (A felületek par
ciális differenciálegyenleteinek integrálásáról, . . . ) című, 1844-ben
megjelent értekezésével.
A XIX. századi differenciálgeometria neves művelői között em
lítjük meg: FRANCESCO BRIOSCHIÍ (1824-1897), a paviai egyetem
professzorát; LUIGI CREMONÁÍ, az itáliai geometriai iskola megala-

Francesco Brioschi
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pítóját és JACQUES EDMOND ÉMILE BOURÍ (1832-1866), a párizsi
politechnikai iskola mechanikatanárát.
E tudományág magyar művelői közül a legkiemelkedőbbek vol
tak: DÁVID LAJOS (1881-1962) debreceni professzor, aki eredmé
nyeit a Gyakorlati differenciálgeometria című könyvében foglalta
össze; VARGA OTTÓ (1909-1969) debreceni, majd budapesti egye
temi tanár és HORVÁTH JÁNOS (1922-1970) szegedi docens, aki főleg
a fizikai vonatkozású differenciálegyenletekkel foglalkozott. E tudo
mányterületnek ma is dolgoznak jeles hazai tudósai, köztük például
Debrecenben RAPCSÁK ANDRÁS (1914-) akadémikus.

A SZINTETIKUS ÉS AZ ANALITIKUS
GEOMETRIA HÁZASSÁGA

Biztos vagyok benne, hogy külön kis fejezetre érdemes két kiváló
német matematikus geometriai munkásságának az a része, amely a
szintetikus geometriába analitikus módon vezette be a pontkoordi
nátákat. E két tudós: MÖBIUS és PLÜCKER.
AUGUST FERDINÁND MÖBIUS (1790-1868) Schulzfortban született.
Apja tánctanár volt. Az 1813-1814-es években Göttingenben GAUSS
csillagászati előadásait hallgatta, és 1816-ban már megfigyelő csilla
gászként működött Pleisenburgban, majd 1818-bán az obszervató
rium igazgatója, később, igazgatói állását is megtartva, a lipcsei
egyetem matematikatanára lett.
Számos kitűnő matematikai eredményt tartalmazó műve közül,
amelyek főként a projektív geometriát gazdagították, most csak
egyet emelek ki, a Der baryzentrische Kaikul (A baricentrikus szá
mítás) címűt, amely 1827-ben jelent meg Lipcsében. Ebben vezette
be MÖBIUS az ún. baricentrikus koordinátákat. Ennek megértéséhez
képzeljük el a síkban megadott AXA2A3 háromszöget és e három
szög csúcsaiban rendre az xti x2 és x3 tömegű pontokat. A tömegek
mérőszáma egyértelműen meghatározza a három tömeg tömegkö
zéppontját, illetve P súlypontját. Ha most az xt, x2, x3 mérőszámo
kat megfosztjuk minden fizikai értelmüktől, akkor azt mondjuk,
hogy
számhármas meghatározza az A1A2A3 három
szögben a P pont helyét, más szavakkal a Ppontnak az AXA2A3 há
romszögre vonatkozó koordinátái az xu x2 és x3 számok. Elnevezés
szerint ezek a Ppont AtA2A3 háromszögre vonatkozó baricentrikus
(súlyponti) koordinátái. Ha xu x2 és x3 mindegyike pozitív, akkor a
hozzájuk rendelt pont nyilván az AXA2A3 háromszög belsejében
-van. Az (x{,x2, 0) pont a háromszög AXA2 oldalára, az (*„ 0, xt)
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pont az AXA3 oldalára és a (0, x2, x3) pont az A2A3 oldalára illesz
kedik. Az Au A2, A3 csúcsok koordinátái rendre: (xu 0, 0), (0, x2,
0) és (0, 0, x3). Mindhárom koordináta egyszerre nem lehet 0. Ha
valamelyik koordináta negatív, akkor a számhármas a háromszö
gön kívüli valamelyik pontra vonatkozik. Bizonyára azt is észre
vesszük, hogy a sík pontjainak és a számhármasoknak az egymás
hoz rendelése kölcsönös ugyan, de nem egyértelmű. Ha ugyanis az
xv x2, x3 számhármast egy k számmal szorozzuk, azaz helyettük a
kxu kx2, kx3 számhármast vesszük, akkor ez ugyanazt a pontot ha
tározza meg, mint az xu x2, x3. A pont baricentrikus, vagy mai ne
vükön homogén koordinátái a sík valamely pontját csak egy közös
szorzótényezőtől eltekintve határozzák meg egyértelműen.
A vázolt eljárás minden további nélkül kiterjeszthető a térre is.
Ott az A\A2A3 alapháromszög szerepét az A^A2A3A4 tetraéder veszi
át. Ennek a csúcsaiba képzelt xx, x2, x3 és x4 tömegek - illetve az
(#i, x2, x3, x4) számnégyes - határozza meg a tetraéder P súlypont
ját, azaz a P térbeli pont helyét. A négy koordináta előjelétől, illet
ve 0 értékétől függően a pont a tetraéder belsejében, valamelyik
lapján, élén, csúcsán vagy a tetraéderen kívül van. Nem nehéz meg
látni, hogy a báricentrikus koordináták általánosítása magasabb
dimenziójú terekre éppen úgy lehetséges, mint ahogy ez a síkról a
háromdimenziós térre megtörtént. Ezt az általánosítást MÖBIUS
meg is tette.
Más, de szintén analitikus úton jutott el a homogén koordináták
fogalmához
(1801-1868). Eberfeldben született. Iskoláit Düs
seldorfban, Bonnban és Párizsban végezte. A doktori értekezését
1825-ben védte meg Bonnban, és három év múlva ugyanott lett
rendkívüli egyetemi tanár. Az 1832-1834-es években a berlini egyete
men adott elő, közben még egy gimnáziumban is tanított. Innen
azonban elüldözték STEINER követői, akik támadták a nem tisztán
szintetikus módszereiért. Az 1835-1836-os hallei évek után 1836ban a bonni egyetemen két katedrát is kapott, matematikusként és
fizikusként. A fizikát sem mellékesen művelte, hiszen ő a katódsu
garak felfedezője (1859) és a kristálymágnesesség első észlelője
(1847). Tanulmányozta az elektromos kisüléseket és az azokat kísé
rő mágneses jelenségeket. Ezekkel párhuzamosan folytatta szinte
tikus geometriai kutatásait, és 1828-tól kezdve egymás után jelentek
meg jelentős analitikus geometriai könyvei. Ezek közül most kettőt
idézek: az Analytisch-geometrische Entwicklungen (Analitikus geo
metriai vizsgálatok) című 1828-183l-ben Essenben megjelent és a
System der analytischen Geometrie (Az analitikus geometria rend
szere) című, 1835-ös berlini kiadású könyvét.
JÚLIUS PLÜCKER
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Az elsőben vezette be PLÜCKER a pont homogén koordinátáit a
következőképpen. Ha a P(x,y) derékszögű koordinátákkal meg
adott ponthoz hozzárendeljük az xu x2, x3 számhármast úgy, hogy
teljesüljön az
xí:x2:

x3—x

:y:í

összefüggés, akkor a z ^ , x2, x3 számhármast a P pont homogén
koordinátáinak nevezzük. Természetesen:
Xi

x=—

x%

,

és

X2

y——-,
x3

és az is nyilvánvaló, hogy ha az xu x2, x3 számok a Ppont homogén
koordinátái, akkor a kxu kx2, kx3, ahol k^O, szintén ugyanannak
a pontnak a homogén koordinátái.
PLÜCKER homogén koordinátáinak általánosítása a három
vagy annál több dimenziós terekre nehézség nélkül végrehajtható,
hiszen például a háromdimenziós tér esetén csak a kiinduló összetett
aránypárt kell az
Xi: x2 '• x3: x4= x : y : z : 1

egyenlőségre bővítenünk, és akkor az

helyettesítésekkel bármely Descartes-koordinátás egyenlet homogén
koordinátásra írható át. PLÜCKER a homogén koordináták több
dimenziós terekre való általánosítását szintén elvégezte.
PLÜCKER számos tételnél bemutatta a homogén koordináták
használatának előnyeit. Segítségükkel például meghatározhatók a
sík végtelen távoli pontjai és végtelen távoli egyenese, sőt a képzetes
pontok is. Állapodjunk meg abban, hogy (xu x2, 0) a sík egy végte
len távoli pontját jelenti, és természetesen (kxv kx2,0) is ugyanazt a
pontot. Keressük most meg az
ax+by+c=0
egyenes végtelen távoli pontját! Az egyenlet homogén koordináták
kal:
a-J-+b^-+c=0,
X\

X%

vagy
űx 1 +bx 2 +cx 3 =0.
Ha ezen az egyenesen rajta van az (xu x2, 0) végtelen távoli pont,
akkor
x
b
ax, + bx2= 0, tehát —= — .
x2
a
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Ezen az egyenesen levő végtelen távoli pont tehát a (—6, a, 0) vagy
a (b, — a, 0) pont.
Ha az ax1+bx2+cxt=0 egyenletben a—0,6=0 és c#0, akkor a
cx 8 =0 szerint: x 3 =0. Az x B =0 egyenletet tehát kielégítik a sík
összes végtelen távoli pontjának koordinátái, vagyis ez a sík végte
len távoli egyenesének az egyenlete.
Hogyan jellemezhetők a homogén koordinátákkal a képzetes
pontok? Az általános helyzetű kör egyenlete:
ax2+ay2+bx+ cy+ d= 0.
Homogén koordinátákkal:
ax\+ axl+ bxxxs+ cx2xi+dx\= 0.
Amint látjuk, a tagok most - éppen úgy, mint az egyenes egyenleté
ben - homogének, és mindegyik másodfokú.
Keressük meg e körnek és az x 3 = 0 végtelen távoli egyenesnek a
közös pontjait! Ekkor:
a(xf+x|)=0,

azaz

x\=—x\.

Válasszuk xx értékét l-nek! Ekkor x2=±i. A két képzetes metszés
pont tehát: (1, i, 0) és (1, — i, 0). Ezeket a pontokat PLÜCKER képze
tes körpontoknak nevezte. Nyilvánvalóan ezek a sík minden körén
„rajta vannak".
A homogén koordináták hasznát sejtető kis ízelítő után vegyük
még észre, hogy az egyenes
axl+bx2+cx3=0
homogén koordinátás egyenletében az xt, x2, xs a pontok koordi
nátái, az a, b, c együtthatók pedig egy konkrét egyenest határoznak
meg. Nevezhetjük az utóbbiakat joggal az egyenes koordinátáinak
is. Az egyenlet a pont és az egyenes homogén koordinátáiban szim
metrikus, azaz szerepük felcserélhető. A homogén koordinátás
egyenletből tehát közvetlenül leolvasható, hogy a síkban a pont és
az egyenes duális elemek, amint ezt már PLÜCKERnek egy kissé más
gondolatmenetével is beláttuk.
1839-ben jelent meg PLÜCKER Theorie der algebraische Curven
(Az algebrai görbék elmélete) című könyve Bonnban. Amint a cím
is elárulja, benne az algebrai görbéknek, és ezen belül a kúpszele
teknek is, rendszeres elmélete található, természetesen homogén
koordinátákkal.
A tér geometriáját az egyenes vonalkoordinátáinak a segítségével
építette fel PLÜCKER az 1868-1869-ben, Lipcsében kiadott Neue
Geometrie des Raumes gegründet aufBetrachtung der geraden Linien
als Raumelement (A tér új geometriája arra alapozva, hogy a térelem
az egyenes) című könyvében.
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Rodin: Isten keze (XIX. sz.)

E kis fejezet végén igazságot kell szolgáltatnunk KARL WILHELM
FEUERBACHnak, aki majdnem ugyanakkor adta közre a baricentri
kus koordináták ötletét, amikor MÖBIUS, és tőle teljesen függetle
nül. Ugyancsak így járt a francia ÉTIENNE BOBILLIER (1798-1840),
aki az algebrai görbékkel és a másodrendű felületekkel is foglalko
zott.

AZ ANALITIKUS GEOMETRIA
ÉS A VEKTOROK
Amint láttuk, DESCARTES óta és különösen a XIX. században az
analitikus geometriát számos olyan módszer alakította, amely az
analitikus jelzőt meghagyta ugyan, azonban a keletkezett geomet
riák egymástól mégis különböztek. A módszerek szaporodásával
akarva, nem akarva együtt járt a tárgykör kibővülése is, például a
kétdimenziós tér koordinátáinak háromdimenzióssá általánosítása
lehetővé tette a térgörbék és a felületek analitikus geometriai tanul
mányozását. Sokszor a kör annyira kibővült, hogy a bekapcsolódó
új terület önálló tudományágként le is vált az analitikus geometria
testéről, mint ahogy ezt tapasztaltuk az algebrai geometria és a dif
ferenciálgeometria esetében is. A XIX. század elejére az analitikus
geometria képes volt minden, egyenlettel leírható geometriai alak
zat vizsgálatára.
Az új eljárások csak akkor életképesek, ha többet „tudnak",
mint az addigiak. Új fogalmak formálták tovább az analitikus
geometriát az ír HAMILTON és a német GRASSMANN felfedezéseinek
köszönhetően, ők voltak, akik kialakították a vektor fogalmát.
Ennek alkalmazása az analitikus geometriát még szorosabb kapcso
latba hozta más matematikai területekkel, de a matematikán kívül
például a fizikával is. A két különböző hazájú és sorsú tudós más
más utakat járva jutott el ugyanahhoz a fogalomhoz, a vektorhoz,
méghozzá mindjárt tetszőleges dimenziójú térre érvényesen.
WILLIAM ROWAN HAMILTON (1805-1865) az írországi Dublinban
született. Ügyvéd édesapját és igen művelt édesanyját egészen fiata
lon veszítette el. Nyelvész nagybátyja nevelte fel, akinek gondozása
alatt kitűnt, hogy az ifjú nem közönséges nyelvtehetség, ötéves ko
rában olvasott görögül, héberül és latinul. 10 évesen hat keleti nyel
vet ismert, és 12 éves fejjel 12 nyelven beszélt. Lehet, hogy egy fej
számoló művésszel való találkozása erősítette meg benne a mate
matika iránti érdeklődést. 15 éves koráig már végzett EUKLEIDÉSZ
latinra fordított Sztoikheiájávál, és 17 évesen már ismerte NEWTON
és LAPLACE főbb munkáit. Dublinban a Trinity College-ban vég
zett, és 22 éves. volt, amikor kinevezték Írország királyi csillagászá
nak, a dunsinki obszervatórium igazgatójának és a csillagászat pro
fesszorának. 1827-ben az ír Akadémiának benyújtott tanulmányá
ban kifejtette, hogy a tér és az idő egymástól teljességgel elválaszt
hatatlan fogalmak. Ennek a relativitáselméletet megelőző megálla
pításnak a matematikai vetületét abban látta, hogy a geometria a
tér, az algebra pedig - és ezen főleg az analízist értette - az idő tudo
mánya. Ebből a kettős véleményből az következnék, hogy a téridő
tudománya éppen az analitikus, illetve a differenciálgeometria volna.
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HAMILTON azonban a vektorok bevezetésénél - a szó is tőle szár
mazik - nem geometriai oldalról indult, hanem algebrai fogalmak
ból. 1833-ban terjesztette fel az ír Akadémiának azt az értekezését,
amelyben kidolgozta a valós számkettó'sök algebráját. A számkettősök közti műveletek a szorzásnál kezdtek érdekesek lenni, amelyet
HAMILTON az

(a, b) • (c, d)=(ac—bd> ad+ be)
azonossággal definiált. Látjuk tehát, hogy voltaképpen a komplex
számoknak a rendezett valós számpárokkal való definiálásáról van
szó, amikor ugyanis az (a, b) az a+bi komplex számot jelenti, ahol
a és b valós számok, i pedig a képzetes egység, amelyre igaz, hogy
í 2 = — 1. A valós számpárok, illetve a komplex számok közti művele
tek ilyen meghatározása csírájában tartalmazza a komplex számok
nak a koordinátasíkon való ábrázolását, amelyet még 1799-ben dol
gozott ki vektorokkal CASPAR WESSEL (1745-1818) dán, 1806-ban
JAN RÓBERT ARGAND (1768-1822) svájci matematikus, legátfogóbban pedig 1837-ben GAUSS. Kevesen tudják, hogy 1837-ben a mi
BOLYAI JÁNOSunk a Responsio című pályamunkájában az említett
eló'dök eredményeit nem ismerve, tehát önállóan adta meg és dol
gozta ki a komplex számoknak mint rendezett valós számpároknak
az aritmetikáját, sőt rámutatott arra is, hogy a komplex számoknak
milyen jelentős szerep jutott a geometriában.
HAMILTON kerek 10 évig törte a fejét azon, hogy a számpárok
aritmetikájának a mintájára hogyan lehetne megszerkeszteni a
számhármasok aritmetikáját, vagyis az a+bi+cj alakú számok kö
zötti műveleti törvényeket. 1843. október 16-án, egy esti sétája al
kalmával ötlött eszébe, hogy az általánosítás nem a számhármasok,
hanem a számnégyesek útján lehetséges, azaz felfedezte az a+bi+
+ cj+ dk alakú kvaterniókat, ahol a, b, c és d valós számok, az i, j
és k egységekre pedig fennáll, hogy:
fi=jZ=k2= — l,
ki=j

ij=k,

ji——k,

és végül

jk=i,

kj= — i,

ik=—j.

Ezen feltételek mellett a kvaterniókkal végzett műveletek követik a
megszokott aritmetikai szabályokat, viszont itt -és ez a matematika
történetben az első eset - a szorzásra nem érvényes a kommutativitás. Azon az esti sétán - amint HAMILTON sokszor elmesélte villámcsapásként jelent meg előtte az alapvető összefüggés: fi=
=f=k2=ijk.
A Lectures on Quaternion (Előadások a kvaterniókról) 1853-ban
felent meg, és HAMILTON élete végéig dolgozott e kezdeti mű tökéle
tesítésén és bővítésén. Az új könyvet, az Elements of Quaternionst
(A kvaterniók elemei) fia adta ki a HAMILTON halála utáni évben.

AZ ANALITIKUS GEOMETRIA ÉS A VEKTOROK

HAMILTON az a+bi+cj+dk kvaternió első tagját (a-t) skalárnak
nevezte el, mert csak ilyen számokat lehet skálaszerűen felsorolni,
a bi+cj+dk részt pedig vektornak (átvivőnek) hívta. Elképzelése
szerint ez a rész viszi át a P{x, y, z) pontot a P'(x+b,y+c, z+d)
pontba. A bi+cj+dk vektort olyan, nyíllal ellátott távolsággal áb
rázolta, amely a P(x, y, z) pontból á P'(x+b, y+c, z+d) pontba
mutat. Az a kvaternió skalárrészét Sa-val, a vektorrészt pedig Fá
val jelölte. így, ha

a = 5 a + Va.= a1 + a2i+a3j+a4k
és
/?= 5/3+ Vfi= b i+b 2 i+ b3j+ b4k,
akkor az összeadás, illetve a szorzás szabályai:
«+/3-(S«+Fa)+(5/S+F / 3)=5(a+/?)+F(a+ / 3),
ahol
S(a+/3)=a1+í>, és V(<x+P)=(a2+b2)i+(a3+b3)J+(a4+b4)k,
illetve

t
a- /5=(5a+Fa)- (SP+VP)=Sd*P)+V(a0),

ahol
S(a/3) = - (- a xb, + a2b2+a3b3+a4b4)
és
F(a/3)—(a ,6 2 +a 2 b x + a3b4 — a4b3)i+
+ («l&3+Ö3*l-«264+«462)y+
+ (a2b3—a3bz+ axb4+a4b{)k.
HAMILTON nemcsak a kvaterniók és ezen belül a vektorok algeb
ráját dolgozta ki, hanem megalapozta és mechanikai munkáiban
felhasználta a vektoranalízist is. Ő vezette be például a fizikában
gyakran alkalmazott nabla differenciáloperátort. Az elnevezést a
biblikus, hárfa alakú hangszertől vette, mert ennek a stilizált alak
jával, a csúcsára állított egyenlő szárú háromszöggel jelölte a

differenciáloperátort. Akik elméleti fizikával, illetve vektoranalízis
sel foglalkoznak, azok jól ismerik a skalártér gradiensét, a vektortér
rotációját és divergenciáját, ezeket a HAMiLTONtól származó fogal
makat.
HERMANN GRASSMANN (18.09-1877) német matematikus, fizikus és
nyelvész. Apja protestáns lelkész volt Stettinben, ahol GRASSMANN
született. Érettségi után a berlini egyetemen tanult teológiát és filo
zófiát. Akárcsak HAMiLTONnak, neki is különös tehetsége volt a Hermann Grassmann
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nyelvekhez. Benne a szanszkrit nyelv egyik tudósát tisztelhetjük,
a Rig-véda szótár szerzó'jét. 1832-től öneró'bó'l kezdett matematiká
val foglalkozni, és 1840-ben tette le azt a kiegészítő' vizsgát, amely
nek alapján szülővárosa gimnáziumában matematikát taníthatott.
Ez a szokatlanul sokoldalú tudós a matematikán és a nyelvészeten
kívül jelentős eredményeket ért el a fizikában is, német népdalgyűj
teményt állított össze, vallásos mozgalmakban vett részt és a helyi
újság szerkesztésében - és mindvégig maradt középiskolai tanár.
1844-ben, tehát HAMILTON kvaternióinak megszületése után egy
évvel, jelent meg GRASSMANN Die lineale Ausdehnungslehre, ein
neuer Zweig der Mathematik (A lineáris kiterjedéstan, a matema
tika egy új ága) című értekezése. Ez a vektorszámításnak nagyon ál
talános elméletét tartalmazza, méghozzá akárhány dimenziós térre
alkalmas formalizmussal. Érdekes, hogy GRASSMANN csak a legfel
jebb háromdimenziós tér tudományát tekintette geometriának, hoz
záfűzve azt, hogy a dimenziószám további növelésekor keletkezett
„absztrakt tudománynak" nincsenek korlátai. A HAMiLTONéhoz
hasonló értékű matematikai teljesítményeit kora nem becsülte elég
gé. Ennek egyik oka az volt, hogy szokatlanul új matematikai tár
gyát szokatlan, nem a közismert nyelvezettel fejtette ki, és ezért
még az 1862-ben kiadott Die Ausdehnungslehre (A kiterjedéstan)
című könyve is igen nehéz olvasmánynak bizonyult, pedig az első
műnek tökéletesített, bővített és alaposabban kifejtett mása volt.
A vektoralgebra és a vektoranalízis a szó legszorosabb értelmé
ben korszakalkotó felfedezés volt, amely az analitikus geometriát a
mai értelembeni modern területté alakította, és ezen túl a vektorok
és későbbi általánosításuk, a tenzorok nélkül nem lehet elképzelni
sem a jelenlegi matematikát, sem a XX. századi fizikát.
A fizikusok - látva HAMILTON nagyszerű eredményeit - rögtön
észrevették, hogy az elméleti fizika számára a vektoranalízis addig
nem ismert sikerekkel kecsegtető apparátus. Nélküle nem születtek
volna meg JAMES CLERK MAXWELLnek (1831-1879) híres differen
ciálegyenletei, amelyek tartalmazzák az elektromágneses tér egész
elméletét. Felfigyelt HAMILTON eredményeire az óceán túlsó partján
JOSIAH WILLARD GIBBS (1839-1903) is, a Yale Egyetem professzora,
aki Elements of Vector Análysis (A vektoranalízis elemei) című,
1881-1884-ben megjelent könyvével - figyelembe véve mindkét fel
fedező érdemeit - időálló kézikönyvet írt a címben megjelölt tárgy
ban. Ebben a könyvben a háromdimenziós térre kiépített vektor
algebra már megtartotta a szorzás kommutatív törvényét, tehát vele
megkezdődött az a folyamat, amely az addig túlbecsült kvaternióelméletet a megfelelő értékrendbe helyezte. A kezdeti lelkesedésre
jellemző, hogy a Yale Egyetemen 1895-ben megalakult „A kvaterniónak és minden rokon rendszernek a tanulmányozását elősegítő
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társaság". A vektor- és a tenzoranalízis kezdeti tündöklése idején
magának az eredetnek, azaz a kvaternióelméletnek a fontossága
csökkent, de a mai megállapodott helyzetében elfoglalhatta méltán
előkelő helyét a matematika történetében, valamint hasznos alkal
mazásra talált például a kvantumelméletben is.
Ugyancsak kitűnő könyvet írt 1903-ban a szóban forgó tárgykör
ből OLIVÉR HEAVISIDE (1850-1925) angol nérnök-fizikus Electromagnetic Theory (Elektromágneses elmélet) címmel.
Hazánkban a vektoralgebra és a vektoranalízis első eredményes
művelői RÉTHY MÓR (1848-1925), ZEMPLÉN GYŐZŐ (1879-1916)
és FARKAS GYULA (1847-1930) voltak.
Az analitikus geometria történetének vázolása után megállapít
hatjuk, hogy a Fermat-Descartes-féle koordinátageometria mint
egy 300 éven át fejlődőképes matematikai ágnak bizonyult, amely
képes volt arra, hogy sokféle módszert hasznosítson, hogy új kuta
tási területeket nyisson, és hogy a matematika más területeivel léte
sített szoros kapcsolatai révén nélkülözhetetlenné váljék szinte az
egész matematikában.

Réthy Mór

A GEOMETRIA AXIOMATIKUS
MEGALAPOZÁSÁNAK TÖRTÉNETE
AZ V. POSZTOLÁTUM
A görög matematika történetében láttuk, hogy a geometria axio
matikus megalapozása régi törekvés. Erről tesznek bizonyságot az
EüKLEiDÉszt megelőző Eleinek című művek, mint amilyen HIPPOKRATÉszé is. EUKLEIDÉSZ Sztoikheiá}a kétezer évre előremutató példa
a geometria axiomatikus felépítésére, egyszersmind azonban kétezer
évig problémát is jelentett az V. posztulátum körül kialakult bizony
talanságaival. Az V. posztulátum szerint: Ha két egyenes egy har
madikat metsz, akkor azok - eléggé meghosszabbítva - a metsző
nek azon az oldalán találkoznak, amelyen a belső szögek összege
kisebb két derékszögnél. Ez a posztulátum kétféle szempontból
okozott problémát: 1. A többihez képest túlságosan bonyolult.
2. Közvetlen tapasztalattal - mint a többi - nem ellenőrizhető, nem
magától értetődő, tehát úgy tűnik, hogy bizonyításra szorul.
Igen valószínű, hogy az V. posztulátum bizonyítását már maga
EUKLEIDÉSZ is szükségesnek tartotta - legalábbis kezdetben. Úgy
történhetett, hogy a kiválasztott axiómákra elkezdte építeni a geo
metria épületét, ami fennakadás nélkül ment az első könyv 17. té
teléig. Ez azt mondja ki, hogy bármely háromszögben két szög ösz-
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szege mindig kisebb, mint 180°. A tétel bizonyítása könnyű volt,
ha ugyanis a háromszög két kiválasztott szöge a és /S, valamint a
háromszögnek a /3 melletti külső szöge e, akkor <x< e, tehát a+/?<
<e+/?=180°. Leküzdhetetlen nehézségbe ütközött EUKLEIDÉSZ^
amikor a tétel fordítottját akarta bebizonyítani, vagyis azt az állí
tást, hogy ha két egyenest metsz egy harmadik és e harmadik egye
nes egyik oldalán a két belső szög összege 180°-nál kisebb, akkor az
első két egyenes ezen az oldalon metszi egymást, azaz a három egye
nes háromszöget zár be. Ennek az igazolása nem sikerült, pedig
EUKLEiDÉsznek a továbbiakban erre a tételre szüksége volt. A kér
dést úgy oldotta meg, hogy a bizonyításnak ellenálló tételt besorolta
a posztulátumok közé. Úgy gondoljuk, így született az V. posztulátum.
A bonyolultság problémáján viszonylag könnyű volt segíteni.
Már a II. századbeli PTOLEMAIOSZ KLAUDIOSZ az V. posztulátumot
egyszerűbbel helyettesítette. A köztudatban az ő megfogalmazása
szerepel legsűrűbben: Egy egyeneshez valamely rá nem illeszkedő
ponton át csak egyetlen párhuzamos húzható. E megfogalmazás
nyomán szokás az V. posztulátumot párhuzamossági axiómának
is nevezni. A történelem folyamán számos helyettesítő axióma szü
letett. Ezek közül - hazai vonatkozása miatt - kettőt említek. Mind
a kettőt
(1775-1856) magyar matematikus fogalmazta meg.
Bolyán született, elszegényedett nemesi családból. Apja BOLYAI
GÁSPÁR szolgabíró volt. A nagyenyedi, majd a kolozsvári reformá
tus kollégiumban végezte középiskolai tanulmányait. Érettségi után
báró KEMÉNY SIMON mentora és barátjaként külföldi tanulmányutat
tett Németországban. Göttingenben meleg barátságot kötött
GAUSs-szal, aki akkor még egyetemista volt. BOLYAI itt ismerte meg
az V. posztulátummal kapcsolatos problémákat. Ezek megoldására
életének jó része ráment - eredménytelenül. Ebben a szellemi lég
körben nőtt fel fia, JÁNOS, a kétezer éves rejtély egyik megoldója.
Ezért szokták mondani, hogy BOLYAI FARKAS legnagyobb műve
BOLYAI JÁNOS, ami kétségkívül igaz, de FARKAS matematikai ered
ményei sem értéktelenek. A geometria megalapozásában nagy je
lentőségűnek bizonyult az általa bevezetett „végszerűen egyenlő"
síkidomok fogalma. Ilyen két síkidom, ha véges számú, páronként
egybevágó síkidomokra osztható. E fogalom és az abból kicsírázó
gondolatok DÁVID HILBERT német matematikusnak voltak segítsé
gére a geometria megalapozásában. BOLYAI igazolta, hogy az egy
mással egyenlő területű sokszögek mindig végszerűen egyenlők.
Nem tudta ezt bebizonyítani az egyenlő térfogatú testekre. Ez a kí
sérlet 1901-ben hiábavalónak is bizonyult, amikor MAX DEHN
(1878-1952) német matematikus megtalálta két sokszöglapokkal
BOLYAI FARKAS

Bolyai Farkas
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határolt test végszerűen egyenlőségének a feltételét. Ebből az is következett, hogy például a kocka és az azzal egyenlő térfogatú szabályos tetraéder nem végszerűen egyenlő, tehát nem építhető fel
ugyanazon résztestekből. BOLYAI FARKAS már 1832-ben megfelelte
tésnek definiálta a függvényt, amit DIRICHLET csak 1837-ben tett
meg, bár LACROIX már 1810-ben így fogalmazott. BOLYAI FARKAS

1832-ben a sorok Raabe-féle konvergenciakritériumával egyenérté
kű feltételt adott, amit JOSEPH LUDWIG RAABE (1801-1859) svájci
matematikusról neveztek el, aki kritériumát 1834-ben közölte.
AUGUSTUS DE MORGAN (1806-1871) skót matematikus a róla elne
vezett kritériumskálát 1832-ben tette közzé. Biztos azonban, hogy
tőle függetlenül fedezte fel ugyanezt 1842-ben JOSEPH LOUIS
FRANCOIS BERTRAND (1822-1900) francia matematikus és 1843-ban
BOLYAI FARKAS. AZ akkori Erdélyben élő, kulturálisan elszigetelt
marosvásárhelyi tanár nem értesülhetett mások felfedezéseiről, és
mások sem vehettek tudomást az ő eredményeiről. Maradandóan
értékes művében, a tankönyvnek szánt Tentamen két kötetében örö
kítette meg matematikai gondolatait 1832-1833-ban. E könyv
ugyanaz, amelynek első kötetében függelékként, appendixként meg
jelent fiának világhírű műve a Stientia spatii (A tér tudománya).
BOLYAI FARKAS - mint bevezetőnkben említettük - több helyette-

A marosvásárhelyi
Református Kollégium
a
' sz' v e g n
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sítő axiómát fogalmazott meg. Ezek közül az elsőt azért gondolta
ki, hogy az V. posztulátumot tanítványai előtt szemléletessé tegye.
E szerint: Ha a 306. ábrán az a szög kisebb a /? szögnél, akkor a+
+y</?+y. Ebből következik, hogy ha az ábra szerinti AC és BC
félegyenesek metszik egymást, akkor az AD és BD' félegyenesek is,
továbbá az AB egyeneshez viszonyítva, a metsző félegyenesekre néz
ve, a belső szögek összege kisebb, mint két derékszög.
BOLYAI FARKAS másik helyettesítő axiómája, eredeti megfogal
mazásban : „Ha bármely három olyan pont, amely nincsen ugyan
azon az egyenesen, mindig egy gömb felületére eshetnék, akkor ez
zel be volna bizonyítva EUKLIDES XI. axiómája." (Némely ki
adás az V. posztulátumot XI. axiómának veszi.) Ezt a helyettesítő
axiómát a síkra egyszerűsítve így szokták idézni: „Bármely három
pont vagy egy egyenesen, vagy egy körön van." SZÉNÁSSY BARNA a
Bolyai Farkas című könyvében megmutatja, hogyan következik az
utóbbi egyszerűbb alakú axiómából az eredeti, EUKLEIDÉSZ szerin
ti. Fogadjuk el ugyanis a Bolyai-féle axiómát (307. ábra). Az AB
egyenes tetszőleges B pontjából állítsunk merőlegest az AB-től
különböző, de tetszőleges CD egyenesre. Legyen ennek talppontja
E. Bocsássunk most ebből az E pontból merőlegest az AB egyenes
re. E merőleges talppontja F. Ha az F pont egybeesne a B ponttal,
akkor az AB és a CD egyenesek EUKLEIDÉSZ szerint párhuzamosak.
Ha viszonyt az F pont különbözik a 5-től, akkor a BF szakasz egy
tetszőleges G belső pontjában állítsunk merőlegest AB-re. Ez BE-t
metszi a H pontban. A H pontot tükrözzük az AB egyenesre, és a
CD egyenesre is. így nyerjük a H' és a H" pontokat. Mivel a H, H'
és H" pontok nem esnek egy egyenesre, azért érvényes azokra a Bo
lyai-féle axióma, azaz rajtuk keresztül csak egy kör fektethető. Ek
kor azonban az AB és a DC húrfelező merőlegesek metszik egymást
(a kör középpontjában), az EB (vagy az EF) egyenesekhez viszo
nyítva azon az oldalon, amelyen a belső szögek összege kisebb, mint
két derékszög. BOLYAI FARKAS még két ilyen helyettesítő axiómát
gyártott. Ezeknek ő túl nagy matematikai értéket nem tulajdonított.
Bizonyára az euklideszi V. posztulátum alapján levezetett bármely
megfordítható tétellel az V. posztulátum helyettesíthető.

AZ V. POSZTULÁTUM BIZONYÍTÁSI KÍSÉRLETEI

Nehezebb volt az V. posztulátummal szembeni másik kifogástól
megszabadulni. Ez a vád lényegében az, hogy tapasztalattal nem
igazolható. Ehhez valóban az kellene, hogy a szóban forgó két egye
nes közül legalább az egyiken végigmehessünk, hogy megállapítsuk:
metszik-e egymást vagy sem. Ez azonban még az űrrepülések korá
ban sem lehetséges, már akkor sem, ha a két egyenes például átmen-
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ne a Föld két pólusán, és ezer fényévnyire elhaladva, egymáshoz
egyezred milliméternyit közelednének. Ezért merült fel a matema
tikusokban az a gondolat, hogy az V. posztulátum tulajdonképpen
tétel, nem független a többitől, hanem azokból bebizonyítható. Ha
EUKLEIDÉSZ axiómarendszeréből elhagyjuk a párhuzamossági axió
mát, akkor az így nyert axiómarendszert maradék-axiómarendszer
nek szokás nevezni. Azt kísérelték meg tehát már az arab matema
tikusok, hogy az V. posztulátumot bebizonyítsák a maradékaxiómarendszer alapján.
Elsők közt az egyiptomi ALHAZEN foglalkozott ilyen értelemben az
V. posztulátummal (404. oldal). Kiindult egy olyan négyszögből,
amelynek három derékszöge van (308. ábra, Lambert-féle négy
szög). Abból, hogy a négyszög három szöge derékszög, kimutatta,
hogy a negyedik is az. Amire azonban bizonyítását alapozta, hogy
ti. egy mozgó pont egy adott egyenestől mindig egyenlő távol van,
ha azzal párhuzamos egyenesen mozog, az V. posztulátumnak
megfelelő, helyettesítő axióma. Az V. posztulátumot tehát nem bi
zonyította, hanem helyettesítette.

609

A

marosvásárhelyi Teleki-téka

D

.^__
R,

R

A
,(
.

j

A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE

ALHAZENÍ bírálta OMAR HAJJÁM, a nisápuri matematikus költő
(408. oldal). ARiszTOTELÉszre hivatkozva kifogásolta, hogy ALHAZEN összekeverte a geometriát a fizikával, mert „bizonyítását" moz
gásra alapozta. OMAR HAJJÁM azonban maga is beleesett ugyanabba
a csapdába, mint az általa kritizált ALHAZEN. OMAR HAJJÁM gondo
latmenetét olyan négyszögre építette, amelynek két szembeni oldala
egyenlő hosszú és mindkettő merőleges a harmadikra (309. ábra,
Saccheri-féle négyszög). Ebben a négyszögben a másik két szöget
egyenlőnek képzelte, és kizárta annak a lehetőségét, hogy e két
szög hegyes vagy tompa legyen. E két lehetőséget ismét ARISZTOTE
LÉSZE utalva tagadta, aki szerint két, egymáshoz hajló egyenes vala
hol föltétlenül metszi egymást. Ő sem vette észre, hogy ARISZTOTE
LÉSZ ezen állítása lényegében a párhuzamossági axióma, tehát azzal
az állítással bizonyított, amelyet bizonyítani akart.
A harmadik perzsa-arab matematikus és csillagász, aki e kérdés
sel foglalkozott, NÁSZIRADDÍN AT-TÚSZI volt (411. oldal). Az ő „bi
zonyításában" sem nehéz felfedeznünk az eredeti euklideszi párhu
zamossági axiómát. Megállapította, hogy amennyiben az a egyenes
merőleges az A pontban a c egyenesre, és a b egyenes nem merőle
ges a B pontban a c-re, annyiban igaz, hogy az a és b egyenesek kö
zötti, c-vel párhuzamos szakaszok mindig kisebbek a c egyenesnek
azon az oldalán, amelyen az a egyenes felőli fc-vel alkotott he
gyesszög található (310. ábra).
E hibás bizonyítási kísérletek mégsem voltak hiábavalók. Amikor
a XVII. században WALLIS lefordította NÁSZIRADDÍN műveit, akkor
váltak ismeretessé Nyugat-Európában az V. posztulátummal kap
csolatos arab eredmények. Valószínű, hogy ezek ösztönözték az
olasz GIOVANNI GIROLAMO SACCHERI itáliai szerzetes-matematikust
arra, hogy az Omar Hajjám-féle négyszögből kiindulva törekedjék
bizonyítani az V. posztulátumot. Az ő módszere azonban az indi
rekt bizonyítás volt. A maradék-axiómarendszerhez hozzácsatolta
a párhuzamossági axióma tagadását. Mivel mélyen meg volt győ
ződve az V. posztulátum igazáról, azért remélte, hogy annak tagadá
sa ellentmondásokhoz vezet. Ezt az ellentmondást - véleménye sze
rint - meg is találta. A bizonyítás során három esetet gondolt végig.
Feltette, hogy az ABCD négyszögben a D és a C csúcsban tompa
szög, majd derékszög és végül hegyesszög van. Kimutatta, hogy ha
egyetlen olyan négyszög létezik, amelynél a C és a D szögek tompa
szögek, akkor minden Omar Hajjám-féle négyszög ilyen tulajdon
ságú. Ugyanígy kimutatta, hogy ha létezik egy olyan négyszög,
amelyben a C és a D szögek hegyesszögek, akkor minden Omar
Hajjám-féle négyszög ilyen, és így van ez derékszög feltételezése
esetén. E három eset között a derékszög feltételezése nyilván az
euklideszi geometria érvényességét jelenti. Abból a feltevésből,
amely szerint a C és a D szögek hegyesszögek, azt következtette,
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hogy van két, egymást nem metsző olyan egyenes, amelyeknek egy
mástól való távolsága - az egyik egyenesen valamelyik irányba ha
ladva - tetszőleges kicsinnyé válik. Erre a tételre mondta ki
SACCHERI, hogy lehetetlen, mert „ellentmond az egyenes vonal ter
mészetének". Nem vette észre, hogy az ellentmondás nem az V.
posztulátum tagadásával kiegészített maradék-axiómarendszerből
következő valamelyik tétellel szemben lépett fel, hanem azzal az
állítással szemben, hogy két, egymást nem metsző egyenes nem kö
zeledhet egymáshoz, ami pedig az V. posztulátummal egyenértékű
állítás. Az ellentmondás tehát nem az alapul vett axiómarendszeren
belül lépett fel, hanem az V. posztulátummal szemben. Ez pedig
természetes, hiszen az alapul választott axiómarendszerben az V.
posztulátum tagadása szerepelt. SACCHERI gondolatmenete, amelylyel közel járt ahhoz, hogy felfedezze a nemeuklideszi geometriát,
1733-ban jelent meg Euclides ab omni naevo vindicatus: sive conatus
geometricus quo stabiliuntur príma ipsa universae Geometriáé
Principia (A minden folttól megtisztított Eukleidész: azaz geomet
riai vállalkozás, amely megerősíti az általános geometria első alap
elveit) címen.
Még közelebb jutott a nemeuklideszi geometria felfedezéséhez
JOHANN HEINRICH LAMBERT német matematikus, ugyanaz, aki
1766-ban kimutatta az e és n irracionális voltát. Ő szintén indirekt
úton igyekezett bizonyítani az V. posztulátumot. Az Alhazen-féle
négyszögből indult ki, tehát abból, amelyben három derékszöget
tételezett fel. A negyedik szögre itt is három feltevés lehetséges:
vagy tompa-, vagy derék-, vagy hegyesszög. A derékszög feltevés
az euklideszi geometria elfogadását jelenti, tehát a másik két fel
tevés megcáfolása a feladat. A maradék-axiómarendszer és az V.
posztulátum tagadása alapján LAMBERT számos furcsa, valószínűt
len tételhez jutott, de nem esett SACCHERI hibájába. A nyert téte
leket nem tudta ugyan elfogadni, mégis úgy gondolta, hogy ellent
mondást nem sikerült felfedeznie, és éppen ezért eredményeit nem
is közölte. Munkáját 1786-ban adta ki JOHANN BERNOUIXI (17101790), pedig az már 1766-ban elkészült. E mű címe: Die Theorie
der Parallellinien (A párhuzamosok elmélete). Említsük meg érde
kes eredményei közül azt, amely a háromszög területére vonatko
zik. Jelöljük a háromszög szögeit a-val, /S-val és y-val. Abból a fel
tevésből, hogy a Lambert-féle négyszög negyedik szöge tompa
szög, azt következtette, hogy a háromszög szögösszegére nézve:
a+/?+y—2i?=e>0, azaz ekkor a háromszög szögeinek összege
nagyobb két derékszögnél. A hegyesszögű feltevés esetén pedig:
2R—(a+/3+y)=ő>0, azaz a háromszög szögösszege kisebb, mint
két derékszög. Mindkét esetben megkereste a háromszög terület
képletét, és azt nyerte, hogy az első esetben a terület t=r2e, a
második esetben pedig t—r^b, ahol r2 minden háromszögre nézve
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ugyanakkora ismeretlen pozitív érték. Mindkét esetben arra a
következtetésre jutott, hogy nem léteznek olyan hasonló három
szögek, amelyek nem egybevágók. Mivel azt tapasztalta, hogy az
elsó' feltevésből következő területképlet igaz az r sugarú gömb
felület gömbháromszögeire, azért úgy gondolta, hogy a második
feltevés a képzetes sugarú gömb felületén érvényes, amelynek su
gara r\f— 1. E formális analógiának azonban semmiféle valóság
tartalmat nem tulajdonított. Látható, hogy LAMBERT már építgette
a nemeuklideszi geometria épületét, de annyira hitt az euklideszi
geometria igazában, azaz abban, hogy a valóságos tér törvényeit az
euklideszi geometria írja le, hogy az új geometriát nem ismerte fel.
Nem látta meg, hogy az általa alkalmazott indirekt bizonyítás soha
sem vezethet ellentmondásra, ámbár leszögezte, hogy Ő a keresett
ellentmondást nem találta meg. Ezt azonban nem mint törvényt je
lentette ki, hanem inkább mint a saját ügyetlenségének elismerését.
LAMBERT az V. posztulátum tagadásában még egyaránt jogosnak
látta a hegyesszögű és a tompaszögű feltevést, annak megfelelően,
hogy a háromszög szögösszege vagy kisebb két derékszögnél, vagy
nagyobb két derékszögnél. ADRIÉN MARIÉ LEGENDRE (1752-1833)
francia matematikus 1800-ban kimutatta, hogy az x+^+y>-2R
feltevés tarthatatlan.
LEGENDRE első szögtétele szerint már a maradék-axiómarendszer
ből következik, hogy a háromszög szögösszege nem lehet nagyobb
két derékszögnél. Csatoljuk ugyanis a maradék-axiómarendszerhez
azt a feltevést, hogy a+/3+y>2i?, és tekintsük .a 311. ábrán az
A^B^Cx, A2B2C2, A3B3C3, . . . egybevágó háromszögeket! Helyez
zük el ezeket az e egyenes mentéa úgy, hogy a cl=c2=c3= ... ol
dalak hézag nélkül illeszkedjenek az e egyenesre! EUKLEIDÉSZ sze
rint a párhuzamossági axióma nélkül belátható, hogy valamely há
romszög két szögének összege nem érheti el a 2R nagyságot, tehát
az egymás melletti a és /? szögek között kell hogy legyen valamekko
ra d szög, amikor is oc+/?+ő=2/?. Feltételezésünk szerint viszont
a.+P+y>2R, tehát y>ő. Vegyük most észre,-hogy az A2C2CX,
A3C3C2, ... háromszögek egybevágók. Ekkor pedig: CXC2=
= C2C3= . . . = d . Az eredeti AxBfix stb. háromszögekben és a köz
beékelődő A2C2CX stb. háromszögekben az a és a b oldalak egyen
lők, de 6<y. Ugyancsak a maradék-axiómarendszer alapján kimu
tatható, hogy ekkor c^od, azaz c—d=e>0.
Hasonlítsuk most össze az A\Bn=nc szakaszt az

AXCXC2.. .Cn+iB„=2b+nd
töröttvonallal. Mindkettő az A i és B„ pontokat köti össze, és
nc<2b+nd vagy n(c—d)<2b,
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azaz ne*=-2b. Ez pedig minden n-re lehetetlen állítás, hiszen az
Arkhimédész-féle axióma szerint (140. oldal), ha valamely szakaszt
- most az e-t - elég sokszor veszünk, akkor bármekkora adott sza
kasznál - most 2fc-nél - nagyobbat kaphatunk. Ez ellentmondás
miatt az eredeti a+/3+y>-21? feltevés jogtalan.
LEGENDRE második szögtétele, ugyancsak a maradék-axióma
rendszerre építve, igazolja, hogy ha létezik egyetlen olyan három
szög, amelyben a szögösszeg két derékszög, akkor minden három
szög ilyen. Ha pedig valamely háromszögró'l kiderülne, hogy szög
összege kisebb két derékszögnél, akkor a többi háromszögben is így
lenne. Legyen ugyanis az ABC háromszögben (312. ábra) <x+/?+
+y=2R. Ha a háromszög két hegyesszöge a és /?, akkor rajzoljuk
meg az mc magasságot. Ez ABC-t két háromszögre bontja. Ha ezek
ben a szögek összege nem nagyobb 2i?-nél, azaz az ADC háromszög
ben a szögösszeg
2R-őu

ahol

ő,i :0,
312. ábra

és a DBC háromszögben a szögösszeg
2R- ő 2 , ahol ő2i=r0,
akkor e két háromszög szögeinek összege:
2R-Ői+2R-ő2=x+p+y+2R=4R.
így 6i+ő 2 =0. Mivel pedig ö^O és ő 2 s0, azért csak a ö,= :0éS
Ő 2 =0 lehetséges.
Foglaljuk most az ábrán látható módon az ABC háromszöget az
ABFE négyszögbe. Ha most az AEC háromszög egybevágó az ADC
háromszöggel és a BCF háromszög a BCD háromszöggel, akkor
C-nél a+y+/3= 2R, és az ABFE négyszög minden szöge derékszög,
azaz ABFE téglalap, melynek AE oldalát jelöljük p-vél és az EF ol
dalát 9-val. Evidens, hogy az ABFE téglalappal egybevágó téglala
pok összeillesztésével szerkeszthető' np, mq oldalú téglalap, ahol n és
m természetes számok.
Vegyünk most egy tetszőleges A'B'C háromszöget a', /S', y'
szögekkel. Építsünk az ABFE-vel egybevágó téglalapokból olyan
téglalapot, amely már éppen lefedi az A'B'C háromszöget (313.
ábra). Legyen ez az A'GHJ téglalap. Kössük össze a háromszög C
csúcsát e téglalap csúcsaival. így legfeljebb 5, legalább 3 háromszög
re bontottuk az A'GHJ téglalapot. E háromszögek szögösszege le
gyen rendre 2R- öt, ahol 0,-SO, i= 1, 2, 3, 4, 5.
Ha most ennek az 5 háromszögnek a szögeit összeadjuk, akkor
nyerjük a C-t körülvevő 4.R-nek és a téglalap szögösszegének
(4i?-nek) az összegét, SR-et: 2R- Öt+2R- ő2+ 2R- ö3+ 2R- d4+
5

-r22?-Ő5=8i*. Ebből következik, hogy 2 s r=°> de Ő,§r0 és így

313. ábra
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ő,= 0, ha í = l , 2, 3, 4, 5. Ez azt jelenti, hogy a részháromszögek
szögösszege külön-külön is 2R. Ez vonatkozik a tetszőleges A'B'C
háromszögre is.
LEGENDRE első szögtételéből és a most ismertetett tételből követ
kezik, hogy ha létezik olyan ABC háromszög, amelyben a+/3+
+7><2JR, akkor minden háromszög ilyen. Tegyük fel ugyanis, hogy
bár az ABC háromszögben a+/S+y<2.R, ami az első szögtétel sze
rint lehetséges, mégis létezik olyan A'B'C háromszög, amelyben
a.'+fi'+y'=2R. Az utóbbi tétel alapján azonban ekkor az ABC
háromszög szögösszege is 2R. Ez pedig az eredeti, elfogadott felte
vésnek ellentmond, tehát ha a.+fi+y<2R, akkor csak az «'+/?'+
+y'<2R. lehetséges. - LEGENDRE első szögtételét 1828-ban GAUSS
is igazolta.
Legendre bizonyítani próbálta, hogy 180°-nál kisebb szögössze
gű háromszög nem létezik. Ennél a bizonyításnál azonban hibát
követett el.

A NEMEUKLIDESZI GEOMETRIA FELFEDEZÉSE
GERLiNGnek, GAUSS volt tanítványának a közvetítésével FERDINÁND
KARL SCHWEIKART (1780-1859) német matematikus és jogász
1818-ban, egy rövid leírást juttatott el GAUsshoz. Ebben kifejtette,
hogy az euklideszi geometria mellett elképzelhető egy másik geo
metriai rendszer is, amelyben feltehető, hogy a háromszögek szög
összege nem egyenlő két derékszöggel. Vázolta azt is, hogy ez eset
ben belátható, hogy a háromszög szögösszege kisebb két derékszög
nél, és hogy a szögösszeg annál kisebb, minél nagyobb a háromszög
területe. Az is igazolható - állította -, hogy valamely egyenlő szárú
háromszög szárait egyenlő mértékben meghosszabbítva, a szárszög
csúcsához tartozó magasság véges határértékhez tart. Ezt szemlélte
ti a 314. ábrán az OPQ háromszög változtatása. A rajz szerint, ha

P-P'-P"--

és

Q-+Q'-~Q'^~,

akkor m-*m'-^m"-*OA, ahol OA a hiperbola valós tengelyének a
fele. GAUSS egy évvel később, 1819-ben válaszolt GERLiNGnek, és
méltatta SCHWEIKART elképzeléseit. Megjegyezte, hogy az elgondolá
saival felépíthető geometriában bizonyos állandó ismeretében min
den geometriai feladat éppen úgy megoldható, mint az euklideszi
geometriában, egyben leszögezte, hogy mindezekkel ő már régen
foglalkozik, tehát a prioritás jogát magának igényelte. SCHWEIKART,
erről értesülve, vizsgálatait abbahagyta, és addigi eredményeit sem
közölte. Unokaöccse viszont, ADOLF TAURINUS (1794-1874) foly
tatta ilyen irányú kutatásait, és geometriai elképzeléseit ő is közölte

A GEOMETRIA AXIOMATIKUS MEGALAPOZÁSA

GAUSS-szal. GAUSS TAURINUSÍ is megdicsérte, de levelében kifejtette,
hogy a nemeuklideszi geometrirára vonatkozó gondolatokat csak
kevesek értenék meg, és arra kérte TAURINUSÍ, hogy eredményeiből
semmit ne publikáljon, és a levélben foglaltakat szigorúan magánjel
legű közlésnek tekintse. TAURINUS ennek ellenére kiadott két kis
füzetet 1826-ban. Az egyik címe Geometriáé primae elementa
(A geometria alapelemei). A szerzőt tulajdonképpen a megismert
matematikai formalizmus érdekessége ragadta meg, és ezzel élve ki
épített egy trigonometriát, amely az V. posztulátum tagadására tá
maszkodott. Trigonometriai rendszerének valódi értelmét azonban
nem látta meg. A realizálhatóságot valamennyire megsejtette, ami
kor megmutatta, hogy az általa nyert trigonometriai képleteket
meg lehet kapni a gömbi trigonometriai képletekből, ha azokban a
gömb sugara helyett mechanikusan r\' — 1-et helyettesít. Ennek ma
gyarázatát adni azonban nem tudta. GAUSS amikor értesült TAURI
NUS könyvecskéjéről - amelyben a szerző még azt is megjegyezte,
hogy kíváncsi lenne GAUSS véleményére -, megharagudott, és leve
lezését TAURiNUSszal beszüntette. TAURINUSÍ GAUSS pártfogásának
elvesztése annyira megzavarta, hogy egyik idegrohamában minden
matematikai tárgyú írását elégette, és matematikai kutatásait ő sem
folytatta.
Már az eddig elmondottakból is kivehető, hogy a nemeuklideszi
geometria gondolatával GAUSS is foglalkozott. Levelezéseiből és
hátrahagyott jegyzeteiből is kiolvasható, hogy a párhuzamosságot
úgy definiálta, mint BOLYAI JÁNOS, és a nemeuklideszi geometria
sok tételéhez eljutott. Ezeket azonban rendszerbe sohasem foglalta,
ezekből semmit sem közölt, mert nem kockáztatta - saját bevallása
szerint - a hihetetlenségig szokatlan tételekkel matematikai meg
bízhatóságának esetleges lejáratását, illetve nem vállalta a harcot a
meg nem értés és nem utolsósorban az ő idejében uralkodó kanti
filozófia abszolút tér felfogása ellen. így aztán ő is csak a nemeukli
deszi geometria úttörői közt foglalhat helyet, mint SACCHERI, LAMBERT, LEGENDRE, SCHWEIKART és TAURINUS.

Az V. posztulátum körüli, kétezer éves problémakör teljes meg
oldása hivatalosan (622. oldal) is a magyar BOLYAI JÁNOS és az
orosz NYIKOLAJ IVANOVICS LOBACSEVSZKIJ érdeme. Ők nemcsak

meglátták, hogy az V. posztulátum tagadásával új, ellentmondás
mentes geometriai rendszer építhető fel, hanem ezt a rendszert fel is
építették, és tisztában voltak az általuk alkotott geometria valóság
tartamával is, azaz tudták, hogy tisztán matematikai eszközökkel
el sem dönthető, hogy a valóságos, tehát a fizikai teret melyik geo
metriával lehet hűen leírni, az euklideszivel vagy a nemeuklideszivel,
és hogy e kettő közötti választást csak fizikai mérések tehetik lehető
vé. BOLYAI JÁNOS még ennél is továbblépett, úgy definiálta a párhu
zamosságot, hogy az mind az euklideszi, mind a nemeuklideszi geo-
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metriának megfeleljen, és az erre alapozott geometriának speciá
lis eseteként jelentkezett az euklideszi, illetve a Lobacsevszkij-féle
geometria.
(1802-1860) Kolozsvárott született. Anyja ÁRKOSI
volt. Apját, BOLYAI FARKAST 1804-ben válasz
totta tanárává a marosvásárhelyi református kollégium. Itt töl
tötte diákéveit JÁNOS, aki apja hatása alatt már 4 éves korában
kezdte elsajátítani az alapvető geometriai fogalmakat. 17 évesen
lett a marosvásárhelyi református kollégium tanulója, de akkor már
ismerte EUKLEIDÉSZ 6 könyvét, EULER algebráját, és tisztában volt
számos fizikai törvénnyel is. Korában a német és a latin nyelv isBOLYAI JÁNOS

BENKŐ ZSUZSANNA

Bolyai János
kolozsvári szülőháza
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Bolyai János édesanyjának
sírja Domáldon

merete magától értetődött. Hamar tudomást szerzett apja érdek
lődésének fő tárgyáról, a „paralellák tanáról". Az osztályelsőként
megszerzett érettségi után a két BoLYAinak kedves terve volt, hogy
JÁNOS az ifjúkori barát, GAUSS vezetése alatt tanulja meg kora ma
tematikáját. GAUSS azonban - valószínűleg az apa ügyetlen érdek
lődő levele miatt - nem vállalta ezt a feladatot. így JÁNOS a bécsi
hadmérnöki akadémiára iratkozott be. Itt felvételi vizsgája olyan
jól sikerült, hogy akadémiái tanulmányait rögtön a negyedik évfo
lyamon kezdhette meg. Akadémista korában, 1820-ban kezdett
foglalkozni komolyan az V. posztulátummal. Mint az elődök, elő
ször ő is indirekt úton bizonyítani próbálta az V. posztulátumot.
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A két Bolyai sírja
a marosvásárhelyi
református temetőben
12 éves korától kezdve eleget hallotta apjától, hogy aki ezt a prob
lémát megoldja, akkora gyémántot érdemel, mint a Föld, és akinek
ez sikerül, „annak halandók örök emléket állítsatok!" Most apja
mégis megijedt attól, hogy fia is hiába áldozza életét azon célok el
érésére, amelyeket ő maga elérni nem tudott. Fiának így írt: „A
paralellákat azon az úton ne próbáld; tudom én azt az utat is
mindvégig - külön meg mértem azt a feneketlen éjszakát én is, az
életemnek minden világossága, minden öröme kialudt benne - az
Istenre kérlek! haggy békét a paralelláknak." Az intelem nem hasz
nált. JÁNOS előtt 1823-ban - amikor alhadnagyként szolgált
a temesvári erődítési parancsnokságnál - megvilágosodott, hogy
„azon az úton" valóban nem érdemes próbálkoznia, hogy az
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V. posztulátum nem bizonyítható sem direkt, sem indirekt
módon. Az V. posztulátumot el lehet fogadni és ugyanolyan
jogosan meg is lehet tagadni. A többi euklideszi axióma és posztulá
tum megtartásával, de az V. posztulátum tagadásával ellentmon
dásmentes geometria építhető fel. Ekkor írta haza: „A feltételem
már áll," . . . „és mihelyt mód lessz, a paralellákról egy munkát
adok ki" . . . „ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam el
bámultam" . . . „most többet nem szóllhatok, tsak annyit, hogy
semmiből egy ujj, más világot teremtettem". 1825-ben korszakalko
tó felfedezését leírta (Raumlehre), és átadta apjának, majd 1826ban parancsnokának, JOHANN WOLTER VON EcKWEHRnek, aki ta
nára volt az akadémián. Az utóbbi kézirat sajnálatosan elveszett,
az 1825-öst még keresik. Végül is a világhírnevet jelentő mű BOLYAI

\

A két Bolyai szobra
Marosvásárhelyen

A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE

FARKAS Tentamenftnek 1832-ben megjelent első kötetében függe
lékként, latin nyelven öltött végső formát.
Művének eredeti címe: Scientia Spatii (A tér tudománya). Mivel
a Tentamen függelékeként jelent meg, és ez a függelék így kezdő
dött : APPENDIX. Scientia spatii absolute veram exhibens: a veritate autfalsitate Axiomatis XI. Euclidei (A priori haud 'unquam decidenda) independentem: adjecta ad casufalsitatis, quadratura circuli
geometrica, ezért a mű köztudatba átment címe Appendix. Az Ap
pendix teljes címe magyarul: Függelék. A tér abszolút igaz tudomá
nya : a XI. euklideszi axióma (a priori, soha el nem dönthető) helyes,
vagy téves voltától független tárgyalásban: annak téves volta esetére,
a kör geometriai négyszögesítésével. E mű különlenyomatát 1831
júniusában BOLYAI FARKAS elküldte GAUssnak véleményezés végett.
GAUSS akkor már olyan tekintélyes matematikus volt, hogy egy
nyilvános dicsérete megnyithatta volna BOLYAI JÁNOS számára a
tudományos életben az érvényesülés útját. GAUSS azonban - akkor
már 23 évi hallgatás után - nem a BOLYAIAK várakozásának megfe
lelő levélben válaszolt. Családi viszonyainak ismertetése után így
folytatta: „Most valamit fiad munkájáról. Ha azzal kezdem, hogy
nekem ilyet nem szabad dicsérnem, bizonyára egy pillanatra meg
hökkensz ; de mást nem tehetek, ha dicsérném, ez azt jelentené,
hogy magamat dicsérném, mert a mű egész tartalma, az út, melyet
fiad követett és az eredmények, amelyekre jutott, majdnem végig
megegyeznek részben már 30-35 év óta folytatott elmélkedéseim
mel. Valóban ez rendkívül meglepett. Szándékomban állt, hogy sa
ját munkámból, melyből egyébként mostanig csak keveset tettem
papirosra, életemben semmit sem hozzak nyilvánosságra" . . . „El
lenben szándékomban állt, hogy idővel mindent úgy írjak meg, hogy
legalább né .pusztuljon el velem együtt. Nagyon meglepett tehát*
hogy most már a fáradságtól megkímélhetem magam, és nagyon
örvendek, hogy éppen régi barátom fia az, aki engem ilyen csodála
tos módon megelőzött."

A BoLYAiAKnak, de különösen JÁNOsnak igen zokon esett, hogy
a helyett, hogy az Appendix és a Tentamen nagy becsét
egyenesen, határozottan és nyíltan elismerte volna", .. .arra töre
kedve, „hogy a jó ügynek illő fogadtatást szerezzen, inkább mind
ezek elől kitérve, csak jámbor kívánságokkal és a kellő műveltség
hiánya fölötti panaszokkal érte be. Bizony nem ebben áll az élet,
munkálkodás és az érdem." BOLYAI JÁNOS idézett szavainak igazat
kell adnunk. GAUSS következetes volt, a nemeuklideszi geometriáról
most sem adott nyilvános véleményt. Csoda-e, hogy BOLYAI JÁNOS,
aki teljes egészében látta nagy felfedezésének értékét, a különben is
számos betegségtől sújtott állapotában mogorvává, embergyűlölő
vé vált, amikor egy magánlevélben csak udvarias vállveregetést ka
pott.
„GAUSS
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Az időközben betegségektől megrokkant BOLYAI JÁNOSt 1833ban, amikor három évre alkotói szabadságot kért, kapitányi rang
gal félrokkantként nyugdíjazták. Nyugdíjazása után 15 évet anyai
örökségén, a domáldi birtokon élt. 1834-ben élettársa lett KIBÉDI
ORBÁN ROZÁLIA. Feleségül nem vehette, mert nem tudták előterem
teni a katonatisztek nősüléséhez szükséges kauciót. Az 1848-1849-es
szabadságharc alatt ez a rendelkezés érvényét vesztette, és ekkor
BOLYAI házasságát törvényesíttette. Két gyermeke született, DÉNES
és AMÁLIA. BOLYAI JÁNOS ügyetlenül gazdálkodott, állandó anyagi

gondok gyötörték. Még ilyen körülmények között is volt ereje a to
vábbi kutatásokhoz és egy értékes mű megírására. 1837-ben a lip
csei Jablonowski Társaság pályázatára külte be a Responsio (Fe
lelet) című munkáját. Részben BOLYAI ügyetlensége volt az oka an
nak, hogy művét figyelemre sem méltatták. Dolgozatában kifejtette,
hogy a társaság által meghirdetett téma, hogy ti. a geometriai kép
zetes mennyiségek megszerkeszthetők-e, nem fontos, hanem a
komplex számoknak a geometriában való alkalmazása a lényeges.
Ez utóbbi kérdést kiválóan ki is dolgozta. Korát megelőzve adta a
komplex számok elméletét, de az alkalmazás példáit főleg a Bolyai
geometriából vette, amelyet a bírálók akkor még nem ismerhettek.
Az újabb mellőzés lelkileg még inkább tönkretette. 1846-ban Ma
rosvásárhelyre költözött. 1852-ben feleségétől elvált, ekkor apjával,
aki e házasságot ellenezte, kibékült. 1857-ben betegsége súlyosbo
dott, állandóan feküdt. Amikor 1860-ban tüdőgyulladást kapott,
akkor már csak hű szolgálólánya volt mellette. 1860. január 27-én
befejezte életét ez a lángeszű, tragikus sorsú férfi, akit a világon ed
dig élt tíz legnagyobb matematikus közt tartanak számon.
NYIKOLAJ IVANOVICS LOBACSEVSZKIJ (1792-1856) kiváló orosz

matematikus volt. Nyizsnyij Novgorodban (Gorkij) született
hivatalnokcsaládból. Az érettségit a kazanyi gimnáziumban tet
te le, és 1811-ben befejezte egyetemi tanulmányait. Egyetemi
évei alatt nagy hatással volt rá JOHANN MARTIN CHRISTIAN BARTELS

(1769-1836), GAUSS tanára, ifjúkori pártfogója és barátja, aki 1808tól 1820-ig volt matematikaprofesszora a kazanyi egyetemnek. LO
BACSEVSZKIJ egyetemi pályafutása simán ívelt felfelé. Tanársegédből
(1812) adjunktus (1814), majd rendkívüli tanár (1816) és csakhamar
rendes tanár (1817) lett. Többször betöltötte a dékáni tisztet, és
1827-től 1846-ig az egyetem rektora volt. Rektorsága alatt emelke
dett fel a kazanyi egyetem a külföld által is elismert Jó hírű intézetté.
Szinte kísérteties egybeesések tanúi lehetünk, ha párhuzamot
vonunk BoLYAinak és LoBACSEVSZKunek a nemeuklideszi geomet
ria felfedezésére vonatkozó története között. LOBACSEVSZKIJ professzorságának első éveiben (1816-tól) kezdett foglalkozni a párhu
zamossági posztulátummal, BOLYAI pedig 1820-tól kezdve. Először
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mindketten bizonyítani akarták az V. posztulátumot. Ennek hiába
valóságát BOLYAI 1823-ban látta meg, és ekkor már kibontakoztak
előtte az új geometria körvonalai. Erről tanúskodik apjához írt le
vele. LOBACSEVSZKIJ ugyancsak 1823-ban állapította meg egyetemi
előadásain, hogy az V. posztulátum szigorú bizonyítása lehetetlen.
BOLYAI 1825-ben adta át apjának az új geometriát kifejtő, Raumlehre (Tértan) című, német nyelvű kéziratát. Sajnos ezt az öreg BO
LYAI nem sietett elküldeni GAüsshoz, mint ahogyan azt annak ide
jén a saját vélt megoldásával tette. Ez a kézirat, ha még megvan, ak
kor valószínűleg a méltóképpen még ma sem feldolgozott Bolyai
hagyatékban rejtőzik. Ennek egy másolatát nyújtotta át BOLYAI
1826-ban JOHANN WOLTER VON EcKWEHRnek, volt akadémiai ta
nárának, akkori parancsnokának. Ez a másolat elveszett. LOBA
CSEVSZKIJ ugyancsak 1826-ban nyújtotta be a kazanyi egyetemnek a
Szokrascsennoje izlozsenyie nacsal geometrii (A geometria alapjai
nak vázlatos ismertetése) című tanulmányát. Ennek a kéziratnak a
kísérőlevele előkerült, de maga a tanulmány elveszett. Tartalmáról
véleményt csak abból a részletből alkothatunk, amely az O nacsalah geometrii (A geometria alapjairól) című munka első részében
jelent meg. Ez a Kazanyszkij Vesznyik (Kazanyi Híradó) 18291830-as évfolyamában olvasható, amint ezt a Borogyin-Bugaj-féle
Biograficseszkij Szlovar (Életrajzi szótár) állítja. Az Appendix különlenyomatát BOLYAI FARKAS 1831 júniusában küldte meg GAUSS-

nak. LOBACSEVSZKIJ Voobrazsaemaja geometria (Elképzelt geomet
ria) című tanulmányát 1835-ben közölte a kazanyi egyetem Naucsnije Zapiszki (Tudományos Közlemények) folyóirata. Ugyanitt je
lent meg 1835-1838-ban a Novije nacsala geometrii sz polnoj teorijej
parallelnih linyij (A geometria új alapjai a párhuzamosok teljes el
méletével) című értekezés, amely megadja az új geometria rendsze
res és teljes felépítését. Az idézett szovjet lexikon ezen adatai szerint
BOLYAI JÁNOS a nemeuklideszi geometria rendszeres és teljes kifejté
sében megelőzte LOBACSEVSZKIJL Ugyanezt erősítik meg B. G. KuzNYECOV adatai a Lobacsevszkij élete című munkájának 117. oldalán
(Szikra Kiadó, 1950).
Tudom, hogy jelen esetben - mint majdnem mindig - a prioritási
vita teljesen értelmetlen, de jó tudnunk a tényeket, amikor még nap
jainkban is több, BOLYAI JÁNOS érdemeit kisebbítő nyomdatermék
lát napvilágot. A tárgyilagos megállapítás az, hogy egymástól és
másoktól is teljesen függetlenül a két lángész önállóan jött rá e 2000
éve gyűrűző probléma megfejtésére, és ezért egyformán osztozhat
nak a felfedezés dicsőségében is. Ezt szentesítette hivatalosan is
1894-ben a Párizsban megtartott A Matematikai Tudományok Nem
zetközi Bibliográfiai Kongresszusa, amikor alapos vizsgálat után
úgy határozott, hogy az új geometria neve Bolyai-Lobacsevszkijgeometria legyen. A felfedezés és a kidolgozás elsősége az 1823-as
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dátummal BoLYAié, de a közlés elsősége az 1829-1830-as dátummal
LOBACSEVSZKUé.
GAUSS 1841-ben vette kézbe LoBACSEVszKunek az 1840-ben Ber
linben megjelent Geometrische Untersuchungen zur Theorie der
Parallellinien (A párhuzamosok elméletére vonatkozó geometriai
vizsgálatok) című könyvét, és ekkor GAUSsnak nem jutott eszébe,
hogy 10 évvel eló'bb már olvasott hasonló tárgyú könyvet. A közvet
len elismeréstől LoBACSEVszKujel szemben is tartózkodott, de a
hiperbolikus geometria felfedezését nem említve, más érdemekre
hivatkozva megválasztatta az orosz matematikust a Göttingeni Tu
dományos Társaság levelező tagjának. így LOBACSEVSZKIJ nevét
egy csapásra megismerte a tudományos világ. BoLYAinak ennyi
sem jutott, pedig ez további munkái számára a publikálási lehetősé
get jelenthette volna. Nyomorúságos nyugdíjából új mű kiadatási
költségeit nem tudta volna fedezni. Ezért maradt ő egykönyvű író,
nem pedig azért, mert kutatómunkáját abbahagyta. GAUSS ifjúkori
barátjának fiát nem segítette, pedig ha valaki, akkor ő felismerte az
Appendix értékét. Erről tanúskodik GERLiNGhez intézett levele,
amelyben azt írta az Appendix elolvasása után, hogy „Ezt a fiatal
geométert, Bolyait elsőrangú lángésznek tartom". GAUSS azonban
azt is felismerte, hogy BOLYAI után tarthatatlanok KANTnak a térre
vonatkozó nézetei, de a nagy tekintélyű filozófussal való szemben
állás kellemetlenségeit nem vállalta.
LOBACSEVSZKIJ más területen is sikeres matematikus volt. Külö
nösen értékes eredményeket ért el az analízisben, az algebrában, a
trigonometrikus sorok és a gamma-függvények elméletében, vala
mint a magasabb fokú egyenletek gyökeinek közelítő meghatáro
zásában.

A SCIENTIA SPATII
Kíséreljük meg az Appendixnek, eredeti címén a Scientia Spatimsk,
A tér tudományának rövid áttekintését. A részletes ismertetésre kü
lön könyvre lenne szükség, de talán a rendelkezésre álló néhány ol
dal is elég ahhoz, hogy legalább megsejthessük a Bolyai-geometria
alapelveit, eredményeit, jelentőségét és hatásait. A megértésben az a
nehéz, hogy el kell szakadnunk minden szemléletes tartalomtól,
amely a párhuzamosság euklideszi értelmezésével függ össze,
amelynek a szemléletében nevelkedtünk, és szigorúan tartanunk
kell magunkat a párhuzamosság Bolyai-féle meghatározásához.
A másik nehézség az, hogy az egyenes, a félegyenes és a sík szavakat
BOLYAI sokkal tágabb értelemben használja, mint EUKLEIDÉSZ.
A Scientia Spatii tartalmábpl tulajdonképpen ezeket az újszerű, be
vezető gondolatokat szeretném bemutatni.
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1. Az első paragrafus a párhuzamosságot definiálja (JiJ. áfcraj.
a párhuzamosságot a félegyenesekre mondta ki a követke
zőképpen :

BOLYAI

Az Í M II 2w, ha
a) AM és 5JV az AB egyenes ugyanazon oldalán van,
b) AM-nék és 2W-nek közös pontja nincs, és ha
c) a /S szögtartomány minden BP félegyenese metszi az AM
félegyenest.
Ha a BA félegyenest kezdjük forgatni pozitív irányban a B pont
körül, akkor legyen a BN az első olyan félegyenes, amely már nem
metszi AM-et. Amikor ez bekövetkezik, akkor x+fi^2R.
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Ilyen félegyenes csak egy van, hiszen a BN elválasztja az AM-et
metsző félegyeneseket az AM-et nem metsző BQ félegyenesektől.
2. Ha az AB egyenest az AM félegyenesre merőlegesen rajzol
juk, és így képzeljük el a JB-ből kiinduló AM-vael párhuzamos BN
félegyenest (316. ábra), akkor kézenfekvő, hogy az AM-mú ellen
kező irányú AM' félegyeneshez szintén tartozik egy vele párhuza
mos BN' félegyenes, amikor x'+8's2R.
Ha az egyenlőtlenségben csak a kisebb jelet engedjük meg, akkor
a BN és a BN' félegyenesek nem eshetnek egy egyenesbe, ha vi
szont csak az egyenlőség jele érvényes, akkor az említett két fél
egyenes egy egyenesbe esik, és ekkor éppen az euklideszi geometria
párhuzamosságfogalmához jutunk.
Az a+/3<2i? esetre építette fel LOBACSEVSZKIJ az ún. hiperboli
kus geometriát. Ő kezdetben csak ezzel az esettel foglalkozott, míg
BOLYAI általában nem választotta szét a két esetet.
3. Könnyű belátni, hogy A és B nem kitüntetett pontok (317.
ábra). Ha ugyanis AM || BN, akkor az AM egyenesén levő C^ il
letve C" pontra nézve is igaz, hogy BN\\ CM, illetve BN II C'M>
mert mindkét esetben teljesül a párhuzamosság definíciójának
mind a három kikötése.

316. ábra

317. ábra

Ugyancsak belátható, hogy ha AM || BN, akkor a BN egyenesen
levő bármely D, illetve D' pontra is teljesül az AM || DN (318. áb
ra), illetve az AM\\ D'N (319. ábra) állítás. A D pontra nézve
ugyanis igaz, hogy a /?' szögtartományban bármely DP félegyenes
metszi AM-et, mert BP metszi, és az ABE háromszögbe belépő DP 318. ábra
valahol ki is kell hogy jöjjön a háromszögből, de ezt az AB oldalon
nem teheti meg. így AM-et metszenie kell. A párhuzamosság másik
két feltételének teljesülését szintén könnyű belátni.
A D'P félegyenes, amely a ő szögtartományban van, kell, hogy
metssze AM-et, mert a vele párhuzamos BE metszi, és az ABE há
romszögbe belépő D'P félegyenes csak az AE oldalon léphet ki a
háromszögből, hiszen BE-vel párhuzamos (BOLYAI szerinti párhu
zamosság), tehát azzal közös pontja nincs. A másik két feltétel tel
319. ábra
jesülése a szögek vizsgálatával szintén belátható.
BOLYAI már a 2. pontban megemlíti, hogy a párhuzamosság ilyen
módon való definiálása esetén léteznek olyan félegyenesek, amelyek
nem metszik az AM félegyenest, de nem is párhuzamosak vele (320.
ábra). Ezek, a BN fölötti BU félegyenesek, amelyeket ultraparalel
félegyeneseknek szokás nevezni.
Ugyancsak a bevezető részben bizonyította be BOLYAI azt is,
hogy ha a BP félegyenest (321. ábra) a B pont körül forgatjuk úgy,
hogy a P metszéspont az AM félegyenesen A-tól minden határon 320. ábra
túl távolodjék, akkor az e szög szigorúan monoton fogy, és tetsző
leges kicsinnyé fogyhat, azaz lim e—0.
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321. ábra

322. ábra

323. ábra

324. ábra
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4. Az 5. paragrafusban BOLYAI új fogalmat vezet be. Ha a 322.
ábra szerinti AM || BN és CD-re nézve igaz, hogy a y szög akkora,
mint a 6 szög, akkor a C és a D pontokat izogonális (egyenlő szögű)
pontoknak nevezzük.
A következőkben megmutatja BOLYAI, hogy az izogonális pon
tok e definíciója kölcsönös és egyértelmű egymáshoz rendelést je
lent. Ha ugyanis AM || BN és a P pont az AM félegyenesre illesz
kedik (323. ábra), akkor egy és csak "egy olyan Q pont létezik
amely P-nek izogonális pontja. A bizonyítás:
A /? szögfelezője metszi AM-et az E pontban. Az a szögfelezője
metszi BE-t az O pontban. O-ból állítsunk merőlegest BN-ie, ABre és ZM-re! Ekkor :J)TX = OT=OT2, tehát OTx = OT2.
Az E szögfelezője OS, ezért az OS egyenese a BN és az AM egye
nesek szimmetriatengelye. Tükrözzük erre AM-tt\ P tükörképe a
2W-re illeszkedő Q pont. A tükrözés miatt<pí=zq>2- Lássuk be, hogy
csak egy ilyen Q pont van, mert a Q-tól különböző Q' vagy Q" pon
tokra nézve nem teljesülhet a definícióban kikötött szögegyenlőség.
A bemutatott szerkesztés tehát bizonyítja, hogy létezik a P-hez izo
gonális Q pont, és csak egy ilyen van.
A további néhány pontban megmutatja BOLYAI, hogy az általa
definiált párhuzamosság szimmetrikus tulajdonság, azaz, ha
AM || BN, akkor BN || AM. Ugyanígy, ha BN || PQ és AM || PQ,
akkor BN || AM, vagyis a párhuzamosság tranzitív vonatkozás.
Eddig az első 10 paragrafusból emeltem ki azokat a bizonyításo
kat és definíciókat, amelyek a továbbiakhoz szükségesek. Ez a rész
BoLYAinál is önálló szerkezeti egység, amely nagyon szigorúan tisz
tázza a párhuzamosság fogalmát. A következő összetartozó rész
felöleli a 11-24. paragrafusokat. Ebben BOLYAI két új fogalmat is
mertetett : a paraciklus és a paraszféra fogalmát. Kifejti ezenkívül
a paraszférafelület geometriáját.
Képzeljük el a térben az AM félegyenessel párhuzamos összes
félegyenest (324. ábra), és mindegyiken keressük meg az ^4-val izo
gonális pontot. Az így nyert izogonális pontok összességét, amely
a térben egy felület, paraszférának nevezzük. Az AM félegyenes a
paraszféra tengelye. Ha ugyanezt csak a síkban gondoljuk el, ak
kor az .4-val izogonális pontok halmazát paraciklusnak hívjuk.
Ha a paraszféra AM tengelyén egy síkot fektetünk át, akkor ez a
paraszféra felületből egy paraciklust metsz ki. Ha pedig a paraciklust megforgatjuk az AM félegyenes mint tengely körül, akkor
az leír egy paraszférafelületet. BOLYAI a paraszférát F felületnek,
a paraciklust pedig L vonalnak nevezte.
A 12-15. paragrafusok tételei arra a kérdésre felelnek, hogy a tér
szerkezete homogén-e? Ezekben BOLYAI bebizonyítja, hogy ha lé
tezik két olyan párhuzamos egyenes, amelyekre nézve a 315. ábrán
«.+0=2R, akkor a tér minden párhuzamos egyenespárja ilyen.
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Tehát ha a térben két egyenes EUKLEIDÉSZ szerint párhuzamos, ak
kor a tér minden egyenespárja EUKLEIDÉSZ szerint párhuzamos,
azaz a tér euklideszi szerkezetű: Ha viszont létezik két olyan párhu
zamos egyenes, amelyre nézve a+/3<2/?, akkor ebből következik,
hogy minden párhuzamos egyenespár ilyen tulajdonságú. Nem le
het tehát, hogy a matematikai (nem a valóságos!) tér egyik részében
euklideszi, a másik részében pedig nemeuklideszi legyen. Ilyen érte
lemben tehát a matematikai tér homogén, egynemű. Ezen a ponton
BOLYAI élesen elkülöníti a nemeuklideszi és az euklideszi geomet
riai rendszert, és vegyük észre azt is, hogy a geometriai és a fizikai
tér fogalmát is. BOLYAI az euklideszi rendszert i7-rendszernek, a
nemeuklideszit pedig S-rendszernek nevezte. E kettőt egymástól
csak a párhuzamosság definíciója különíti el. Azok a geometriai
tételek, amelyek függetlenek a párhuzamossági posztulátumtól,
mind a két rendszerben igazak: ezek abszolút tételek. BOLYAI
amellett, hogy kiépítette az S-rendszer geometriáját: a hiperbolikus
geometriát, kereste az abszolút geometriai tételek rendszerét is,
megalkotta az abszolút geometriát.
A 16-24. paragrafusokban BOLYAI a paraszférán érvényes tétele- Nemzeti Múzeum (XIX. sz.:
ket tárgyalja. Ezekből már világosan kitűnik, hogy az euklideszi Csák Miklós felvétele)
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fisTKd)

325. ábra

geometriában a paraszféra sík, a hiperbolikus geometriában pedig
görbe felület. A paraciklus ennek megfeleló'en az euklideszi geomet
riában az egyenesnek felel meg, a hiperbolikus geometriában pedig
görbe vonal. A paraszféra egyenese tehát a paraciklus.
Ezután BOLYAI kimutatta, hogy - amint a szemlélet is sejteti - a
paraszférát a tengelyére merőleges sík körben metszi. Bizonyította
azt is, hogy a paraszféra, illetve a paraciklus uniformis felület, illet
ve vonal, azaz mind a kettő önmagában eltolható. Egy sík a paraszférához képest négyféle helyzetű lehet: vagy nem metszi, vagy
érinti, vagy körben metszi, vagy paraciklusban metszi.
yj
A 19. paragrafusban ismét fontos új fogalommal találkozunk
(325. ábra). P& AM félegyenes A pontjában emelt merőlegesre
mérjük fel a d távolságot, és ennek B végpontjából rajzoljuk meg a
BN || AM félegyenest. A d távolsághoz tartozó /3 szöget párhuza^__ mossági, vagy paralelszögnek nevezzük. Ennek nagysága függ a d
M távolságtól. Ha viszont megadjuk a 6 szöget, akkor tartozik hozzá
egy d távolság, amelyet paraleltávolságnak vagy párhuzamossági
távolságnak hívunk.
Ellenőrizhető, hogy a paraszférában a maradék-axiómarend
szernek minden, a síkra vonatkozó axiómája teljesül, csak az egye
nes szó itt paraciklust, a sík szó pedig paraszférát jelent. Az is belát
ható, hogy ilyen feltételek mellett az euklideszi párhuzamossági
axióma is teljesül. A paraszféra felületen tehát az euklideszi geomet
ria törvényei érvényesek.
Talán érdemes részletesen foglalkozni még a 23. és a 24. paragra
fussal, mert itt lép színre a Bolyai-Lobacsevszkij-geometriára jel
lemző konstans.
A 326. ábrán megrajzoltuk az ABC paraciklusívhez a vele párhu
zamos A'B'C paraciklusívet. Belátható, hogy

fc'

A"B'

326. ábra

. .

Képezzünk most függvényt a következőképpen: Rendeljük az ABhez az A'B'-X: AB—A'B', továbbá vezessük be a következő jelö
léseket: AB=zu BC=z2. Ekkor
^A'B'=f(Zl)

és

Zl

z2-*B'C'=f(z2).

A bevezető aránypár szerint:
/(Zi)=Az,
és
•

/(z 2 )=Az 2 ,
általában

m=iz.
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Bizonyára
f(z1 + z2)=f(z1)+f(z2),
vagy
f(zl+z2)=kzí+Xz2

és

/(z)>0.

Bizonyítható, hogy fordítva is igaz: Ha egy függvény olyan tu
lajdonságú, hogy/(zt+z2)—f(zl)+f(z2) és/(z)>0, akkor kell, hogy
f(z)=hz legyen, ahol a mi esetünkben A csak a két paraciklus x tá
volságától függ, azaz X=<p{x).
Tüntessünk most fel három, egymással párhuzamos, egymásnak a
327. ábra szerint megfelelő paraciklusívet. Az előbbiek szerint:

-7=zr=<p(x+y),
AB
A"B"

, .

A'B'
A!B'
AB
Ezekből:
jTp JTB* AB'
, _
, %
^ = ^ = - j = r • —5=r=WO • ¥y)AB
A'B'
AB

Mivel

A"B"
-ysssr=<p(x+y), azért <p(x+y)=(p(x)-ip(y),
AB
amiből
In 9?(x + v)=In ^(x)+In <p0>), és In <p(z) > 0,
vagyis most
/(z)=ln<p(z).
Az előbbi pont szerint

tehát
In <j:>(z)=Az,
illetve
9P(z)=eAl,
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vagy
£.
1
<p(z)=ek, ahol r=A.
A <p függvény tehát exponenciális függvény. Ha &—°°, akkor
<p(z)=l. Az euklideszi geometriában a paraciklusok egyenesek, a
A'B'
paraciklusívek távolságok. Itt tehát -, b = 1, ami akkor követkézik be, amikor k végtelen naggyá lesz. Ha pedig k véges pozitív
z

szám, akkor két megfelelő paraciklusív hányadosa e^.Ak állandó
különböző értékeinek mindegyikéhez tartozik egy hiperbolikus geo
metria.
A 22-33. paragrafus időt kívánó, számításigényes rész. Olyan
trigonometriai tételeket tárgyal, amelyek függetlenek a párhuza
mossági posztulátumtól, tehát abszolút tételek. E rész végén BOLYAI
leszögezi, hogy eldöntetlen maradt, hogy a kétféle geometriából a
valóságban melyik érvényes, hogy melyik törvényeivel lehet hűen
leírni a fizikai tér törvényeit. Ha a hiperbolikus geometria érvényes,
akkor méréssel meg lehet határozni a geometriára jellemző k érté
ket. Ezt LOBACSEVSZKIJ is próbálta csillagászati mérésekkel, de si
kertelenül. E sikertelenséget ma nagyon jól meg tudjuk érteni, mert
a relativitáselmélet szerint, ha a hiperbolikus geometria írná le a
valódi tér viszonyait, akkor k igen nagy érték lenne, tehát e geo
metria törvényei nagyon megközelítenék az euklideszi geometria
törvényeit. Kiderült, hogy amennyiben a világűr terének görbületi
sugara nagyobb, mint 60 fényév, akkor a mai eszközeink pontossá
ga mellett lehetetlen eldönteni, hogy melyik geometria érvényes.
A relativitáselmélet szerint pedig ez a görbületi sugár 1,8 • 109 fény
év, tehát jóval nagyobb 60 fényévnél.
A mű hátralevő része a hiperbolikus síkon végrehajtható szer
kesztési feladatokkal foglalkozik. Amint láttuk, a Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometria számításaiba belejátszik az e alapú exponen
ciális függvény, sőt az ebből származtatható hiperbolikus függvé
nyek e geometriában nagy szerepet kapnak. Ezért szokás ezt a geo
metriát hiperbolikus geometriának nevezni.
A BOLYAI-LOBACSEVSZKIJ-GEOMETRIA HATÁSA
GAUSStól legalább közvetve elismerést kapott, de
hazájában csak gáncsot. BOLYAI JÁNOSt életében itthon még csak
észre sem vették. Természetesnek kell találnunk, hogy a matema
tikusok is, akik az euklideszi geometriai szemlélettől megszabadulni
még sokáig nem tudtak, kezdetben ellenszenvvel fogadták az új
geometriát. Magát a felfedezést azonban nem lehetett sokáig véka
alá rejteni. A BOLYAIAK neve, ha nem is GAUSS segítségével, de mégLOBACSEVSZKIJ
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is vele kapcsolatban került a világ színe elé. A Gauss-hagyaték ren
dezése közben 1856-ban sűrűn felbukkant a BOLYAI név. Négy év
vel később HEINRICH RICHÁRD BALTZER (1818-1887) giesseni pro

fesszor már a két BoLYAinak és LoBACSEVszKunek is több eredmé
nyét közölte, köztük a párhuzamosság új definícióját is. Az 1867ben kiadott Die Elemente der Mathematik (A matematika elemei)
című könyve részletesen tárgyalta a Bolyai-Lobacsevszkij-geometriát. 1867-ben az Appendix megjelent francia nyelven. GUILLAUME JÚLIUS HOÜEL (1823-1886) bordeaux-i egyetemi tanár for
dította le. Ugyancsak ő közölte LOBACSEVSZKIJ Geometriai kutatásaínak francia fordítását. 1868-ban GUISEPPE BATTAGLINI (18261894) Rómában az Appendixet és LOBACSEVSZKIJ Elképzelt geomet
riáién is olaszra fordította. Óriási lökést adott az új geometria elis
merésének EUGENIO BELTRAMI, aki felfedezte a pszeudoszférát,

amelyen a Bolyai-geometria axiómái érvényesek. Erről már az ana
litikus geometria történetének keretében megemlékeztünk a 590591. oldalakon. Az Appendix már megjelent franciául, olaszul, né
metül, angolul és japánul, amikor még nem volt magyar nyelvű ki
adása. Végre 1897-ben RADOS IGNÁCZ és SUTÁK JÓZSEF professzo

rok munkájaként megjelent két magyar fordítás is. Nem mulaszt
hatjuk el a BoLYAiAKkal kapcsolatban, hogy ne említsük meg PAUL
GUSTAV STÁCKEL német matematikus és matematikatörténész ne

vét. Ez a berlini születésű heidelbergi professzor differenciálgeomet
riával, differenciálegyenletekkel, számelmélettel, függvényelmélettel
és elméleti mechanikával foglalkozott. Nagy lelkesedéssel igen so
kat tett a nemeuklideszi geometria és ezzel kapcsolatban BOLYAI
JÁNOS érdemeinek a megismertetéséért.
BOLYAI JÁNOS és LOBACSEVSZKIJ matematikai nagysága akkor

bontakozik ki teljesen, ha áttekintjük azt a fejlődést, amelyet a
matematikában elindítottak. Az új felfedezésnek először a létjogo
sultságáért kellett megküzdenie. Az egyik nehézség az volt, hogy
sem BOLYAI, sem LOBACSEVSZKIJ nem tudta bizonyítani rendszeré

nek ellentmondásmentességét. BOLYAI úgy gondolta, hogy geomet
riájának ellentmondástalanságát vissza lehet vezetni az euklideszi
geometria ellentmondásnélküliségére. Látta ugyanis, hogy a hiper
bolikus geometria (S-rendszer) terében a paraszférán érvényes az
euklideszi geometria. Ennek a hiperbolikus térbe ágyazott felület
nek euklideszi geometriája a hiperbolikus tér törvényeiből követke
zik, tehát ha a hiperbolikus geometria ellentmondásmentes, akkor
az euklideszi geometria is az. Megfordítva: Ha találnánk az eukli
deszi térben egy olyan felületet, amelyen a hiperbolikus geometria
érvényes, akkor ebből következnék, hogy a hiperbolikus geometria
ellentmondásmentes, ha az euklideszi geometria az. A gondolat
megvalósításához azonban BOLYAI olyan bonyolult számításokba
keveredett, amelyek folytatását nem vállalta. LOBACSEVSZKIJ is úgy
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vélte, hogy a hiperbolikus geometria akkor kellőképpen megalapo
zott, ha létezik olyan tér, amelyben ez a geometria érvényes. El
képzelt geometriájában igazolta, hogy a hiperbolikus geometria pár
huzamosságfogalma következik abból, hogy e geometriában érvé
nyes a hiperbolikus trigonometria, és ez fordítva is igaz. Ezért volt
nagy jelentőségű BELTRAMinak az a felfedezése, hogy a pszeudoszférán az euklideszi sík trigonometriája helyett a hiperbolikus trigono
metriát kell használni, hiszen ez azt jelentette, hogy ezen a felületen
valóra válik a hiperbolikus geometria, azaz a pszeudoszféra belső
geometriája izomorf a hiperbolikus geometriával. BELTRAMI pszeudoszférája azonban a Bolyai-Lobacsevszkij-sík csak egy részének és
nem a teljes hiperbolikus síknak a leképezése. Ez tehát még mindig
hiányosság volt. DAVIP HILBERT 1901-ben azt is bebizonyította,
hogy az euklideszi térben nincs olyan állandó negatív görbületű fe
lület, amely ábrázolhatná a teljes hiperbolikus síkot.
Közbevetőleg szabad legyen ismertetnem legalább a fogalmát a
jelen történetünkben oly nagy szerepet játszó hiperbolikus függvé
nyeknek. Idézzük fel emlékezetünkben a trigonometrikus függvé
nyeknek az egységsugarú körhöz fűződő definícióját. E szerint a
328. ábrán látható helyzetű a szög szinusza az a irányszögű OP su
gár és a kör P metszéspontjának az ordinátája. Az a szög koszinu
sza pedig ugyanennek a P pontnak az abszcisszája. Tehát.
y=sina,
* = c o s a,
328. ábra

amiből nyerhetjük az egységsugarú kör egyenletét:
x2+y2=l.
Most a szinusz és a koszinusz szögfüggvényt az egységsugarú kör
valamely pontjának koordinátáiként értelmeztük.
Definiáljuk ezután az u paraméter segítségével a következő gör
bét. Legyen e görbe egy tetszőleges pontjának két koordinátája:
u

x=

e +e-

és

y = e"-e-

ahol e a természetes logaritmusok alapja. A görbe Descarteskoordinátás egyenletét megkapjuk, ha e paraméteres egyenletrend
szerből az u paramétert kiküszöböljük. A koordináták négyzetének
a különbsége:
2
2
x -y =l.

329. ábra

Ez pedig az egységtengelyű egyenoldalú hiperbola egyenlete (329.
ábra). Szűkítsük le ennek értelmezési tartományát az ( l s x < + «=)
intervallumra, és nevezzük ezen hiperbolaág abszcisszáját koszi
nusz hiperbolikusz K-nak (jele: eh ú) és ordinátáját szinusz hiperbo-
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likusz w-nak (jele: sh u). így e hiperbolikus függvények négyzetes
összefüggése:
ch2w— s h 2 u = l ,
ami megfelel a trigonometrikus függvények esetében a cos 2 x+
+ sin 2 x=l összefüggésnek.
A hiperbolikus geometriát éppen azért nevezik így, mert abban a
trigonometrikus függvények szerepét a hiperbolikus függvények
veszik át. A kétféle függvény között kapcsolatot létesítenek a
cos u=eh iu és a i • sin w= sh iu
összefüggések, ahol i=]f— í (697. oldal).
A hiperbolikus geometria egyik tökéletes modelljét alkotta meg
(1849-1925) német matematikus. Düssel
dorfban született. A bonni egyetemen PLÜCKER tanítványa, később
asszisztense lett. ő adta ki mesterének utolsó munkáját, a Neue
Geometrie des Raumes (A tér új geometriája) című könyvét 1868ban. 22 éves volt, amikor Párizsban megismerkedett SOPHUS LIE
(1842-1899) kiváló, akkor még szintén fiatal, norvég matematikus
sal. Köztük személyes és szakmai barátság szövődött. Együtt ismer
ték meg a kitűnő francia matematikusnak, CAMILLE JoRDANnak
(1838-1921) 1870-ben megjelent Traité des substitutions et des
équations algébriques (Értekezés a szubsztitúciókról és az algebrai
egyenletekről) című könyvét. Ebből igen nagy hatással volt rájuk
az akkor kibontakozó csoportelmélet. Úgy határoztak, hogy LIE a
folytonos és KLEIN a diszkrét csoportok elméletét vonja be kutatá
sai körébe. 1872-ben KLEIN az erlangeni egyetemen kapott tanszé
ket. Itt dolgozott 1875-ig, aztán a müncheni technikai főiskola
és a lipcsei egyetem után 1886-tól végleg megmaradt a göttingeni
egyetemen, amely GAUSS, DIRICHLET és RIEMANN munkálkodásá
nak eredményeként még akkor is a matematika egyik európai fel
legvára volt. KLEIN kutatásai kiterjedtek a csoportelmélet, az al
gebrai egyenletek, az elliptikus függvények, az automorf függvé
nyek és a nemeuklideszi geometriák területére.
A hiperbolikus geometria modelljének megteremtésében felhasz
nálta CAYLEYnek már ismertetett zseniális távolságdefinícióját (558.
oldal). Megfeleltetést hozott létre egy kúpszelet, például egy ellip
szis (kör) belső pontjai és a végtelen kiterjedésű hiperbolikus sík
pontjai között. A Cayley-féle távolsággal számolva az ellipszis belse
jének geometriája ugyanazon ívelemből származtatható, mint a
hiperbolikus geometria. Láttuk egyszersmind GAUSS gondolatme
netét (586. oldal), amellyel kimutatta, hogy egy tér íveleme egyedül
is megszabja a tér geometriáját. A Klein-féle leképezésben a BolyaiFÉLIX CHRISTIAN KLEIN
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sík pontjai például egy kör belső pontjaiba mennek át. Az egyene
seknek a végpontjaitól megfosztott húrok felelnek meg, a párhuza
mos egyeneseknek pedig a közös végpontú húrok (végpont nélkül).
így például a 330. ábra szerint az a egyenesen kívüli P pontból az
a-val párhuzamosan két egyenes húzható: AC és BD. Ezeknek
nincs közös pontjuk a-val. A szaggatott vonalú egyenesek az ultraparalel egyenesek stb. Az euklideszi sík egy körében a Cayley-mértéken felépült geometria tehát izomorf a hiperbolikus sík geomet
riájával, de belátható izomorfiája az euklideszi síkkal is (például
inverzióval), tehát az euklideszi és a hiperbolikus sík is izomorf.
Ebbó'l következik, hogy a hiperbolikus geometria ellentmondás
mentes, hiszen a vele izomorf euklideszi geometria az. E gondolat
menet minden további nélkül kiterjeszthető a háromdimenziós tér
re is, ahol a kör szerepét a gömb veszi át.
A hiperbolikus geometriák modelljeinek - mert nem csupán a
Klein-Cayley-modell létezik - csak egyik hasznuk volt, hogy meg
győzték a matematikusokat a modellezett geometria szigorú logikai
megalapozottságáról, ugyanakkor ezek a modellek feltárták az új
geometria és a matematika más területei közötti kapcsolatokat is.
Elősegítették tehát az alkalmazást, és mindinkább meghatározták a
hiperbolikus geometria helyét a többi geometria között. Éppen
KLEIN látott meg egy osztályozási szempontot. Észrevette ugyanis,
hogy a geometriai transzformációk is csoportot alkotnak. Egy hal
maz csoport, ha elemeire definiálva van egy asszociatív művelet;
erre a műveletre a halmaz zárt; van egy olyan eleme, amelyet a mű
velet változatlanul hagy; és e műveletre nézve minden elemnek lé
tezik inverze. A geometriai transzformációk ezeket a követelmé
nyeket kielégítik. A köztük fennálló műveletnek tekinthető a
transzformációk egymás utáni alkalmazása, amit általában szorzás
nak szokás nevezni. így a transzformációk csoportjában létezik
identitás, például két eltolás szorzata (egymásutánja), amely ismét
eltolás, és minden transzformációnak van inverze. Valamely geo
metriát meghatároznak az abban tárgyalt elemi alakzatok és az
ezekre megengedett transzformációcsoport. Ezeket meg kell adni.
Egy ilyen módon definiált geometria kutatja elemi alakzatainak
azokat a tulajdonságait, amelyek a benne megengedett transzformá
ciókkal szemben invariánsak. A sík euklideszi geometriája a sík
alakzatok olyan tulajdonságait vizsgálja, amelyek változatlanok az
eltolással és a pont körüli elforgatással szemben. Ez megfelel annak
az euklideszi követelménynek, hogy a síkalakzatok a síkban való
mozgatáskor nem változnak, merevek. Ezek a transzformációk
meghatározhatók analitikusan is az ún. transzformációs formulák
kal. Az euklideszi geometriában, ha egy P(x; y) pont transzformált
ja a P'(x'; y') pont, akkor a transzformációs formulák:
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x'=ax+by+c

y' = dx+ey+f,
ahol az együtthatók valós számok, és ae—bd—l.
KLEIN ezekbó'l az analitikus formákból következtetett. Lássunk
erre egy példát! Az eló'bbi esetben az ae—bd=\ kikötés nyilván
speciális esete az általánosabb ae—bd^O feltételnek. Ha csak enynyit kívánunk meg, akkor ez a transzformációs csoport a szögeket
és a távolságokat nem feltétlenül hagyja változatlanul, tehát nem
egybevágósági transzformációcsoport. Az azonban igaz, hogy ek
kor valamely kúpszelet képe ugyanolyan típusú kúpszelet. Ezt a
transzformációcsoportot vizsgálta MÖBIUS, és ő nevezte el affin
transzformációnak, mert minden véges (finite) pontot szintén véges
pontba visz át. A két transzformáció analitikus formája alapján te
hát az euklideszi geometria az affin geometriának egy speciális
esete.
Az affin geometria azonban maga is különleges fajtája az

,_ax+by+c
~ dx+ey+f

'

,_Ax+By+C
dx+ey+f

formákkal megadott projektív geometriának, a d=e=0,f= 1 eset
re. A projektív transzformációkról már csak annyi mondható el,
hogy kúpszeletet kúpszeletbe visznek át, és megtartják az alakzatok
metszési viszonyait. Az affin geometria tehát a projektív geometria
egyik esete. A különböző' geometriák - mint látjuk - transzformá
ciócsoportjukban különböznek. Ilyen osztályozási szempont szerint
a Bolyai-Lobacsevszkij-geometria is a projektív geometria egyik
fajtája.
A most példákkal vázolt Klein-féle osztályozási elv lehetó'vé
tette új geometriák születését. Minden olyan alapalakzatra építhető'
új geometria, amelyekre valamely transzformációcsoport alkalmaz
ható. KLEIN ezeket a csoportelmélet használhatóságát hangsúlyozó
gondolatait is 1872-ben fejtette ki, egyetemi székfoglaló előadásá
ban, Erlangenben. Az előadás később nyomtatásban is megjelent
A legújabb geometriai vizsgálatok összehasonlító áttekintése címen,
de a matematikusok Erlangeni program néven idézik. KLEIN Erlangeni prograrnyz az első olyan jelentős geometriai alkotás, amelyre
nem mondhatjuk, hogy akár csíráiban is már az ógörögöknél léte
zett. Hatásai a geometriában mind a mai napig nyomon követhe
tők.
KLEIN tehát szempontokat adott új geometriák alkotásához.
Ugyanennek a célnak az elérésére más módot fedezett fel a XIX.
század egyik kimagasló matematikusa:
GEORG FRIEDRICH BERNHARD RIEMANN (1826-1866), aki a Hanno

ver melletti Breselenz, szászországi falucskában született. Apja
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protestáns pap volt. Gyenge tüdejű, vézna fiát igyekezett igen jó
körülmények között neveltetni. Középiskolai tanulmányait a han
noveri és lüneburgi gimnáziumban végezte. Már ekkor megismerte
EULER és LEGENDRE munkáit. Érettségi után Göttingenben teo
lógiát tanult, de hallgatta GAUSS előadásait is. Az 1847-1849-es
években a berlini egyetemen olyan tanárai voltak, mint DIRICHLET,
JACOBI és STEINER. 1849-ben visszatért Göttingenbe. Ott WILHELM
EDUÁRD WEBER hatása alatt felébredt érdeklődése a fizika iránt.
1851-ben nyújtotta be doktori értekezését a komplex változós függ
vények elméletéről. 1854-ben magántanár lett a göttingeni egyete
men. Ekkor olvasta fel értekezését Über die Hypothesen welche der
Geometrie zugrunde Hegen (A geometria alapjait képező hipotézisek
ről) címmel. Ebben a nagyszerű előadásban fejtette ki egy nagyon
általános geometriának az alapelveit (Riemann-geometria). Az elő
adás anyagát RIEMANN halála után, 1868-ban publikálta DEDEKIND.
RIEMANN 1857-ben a göttingeni egyetem rendkívüli és 1859-ben
rendes tanára lett. Egyik mesterének és későbbi barátjának, DiRiCHLET-nek a tanszékét vette át.
Érdeklődési területe igen széles volt. Ez a félénk, kisebbségi érzé
sekkel küzdő tudós minden munkájával jelentőset, maradandót al
kotott, és számos területen irányt szabott a XIX. és XX. századi
matematika fejlődésének.
A doktori értekezésében és az 1857-ben kiadott Az Abel-föggvények elméletében lefektette az alapjait a függvényelmélet egy geo
metriai irányának. Feltárta az alkalmazási lehetőségeket is főleg az
elméleti fizikában. Ugyanakkor számos topológiai felfedezéssel
mutatott rá a topológia fontosságára a komplex változós függvé
nyek elméletében. A konform leképezések elméletébe - amelyet
összekapcsolt a térképészettel - bevezette a Riemann-felületek fo
galmát. Elsőként kapcsolta össze a konform leképezés és a komp
lex változójú függvény fogalmát. Mindezeket az új gondolatokat
alkalmazta az Abel-függvények vizsgálatára, és meglátta a függvé
nyek egy új osztályozási szempontját.
Az 1859-ben megjelent Az olyan törzsszámok számáról, amelyek
nem nagyobbak egy adott számnál című tanulmánya. Ez az első
olyan mű, amely a komplex számok oldaláról közelítette meg a
törzsszámok eloszlásának kérdését.
Jelen témánk szempontjából most legfontosabb a már idézett ma
gántanári értekezése a geometria újfajta megalapozásáról. A teret
nagyon általánosan tetszőleges dimenziójú topológiai halmazként
értelmezte. Egy geometriát meghatároz az abban szereplő elemek
halmaza; ezen elemek helyének (koordinátáinak) ismerete; és az az
eljárás, amellyel meg lehet mérni két végtelen közeli elem távolságát.
Ez az utóbbi feltétel elárulja, hogy RIEMANN visszatért a geometria
meghatározásánál a Gauss-féle ívelemhez, illetve azt általánosította.
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Hogy gondolatait jobban megközelíthessük, térjünk vissza mi is a
Gauss-féle térelmélethez. Amint ezt megállapította GAUSS : a felü
leten bevezetett
x=x(u;v),

y=y(u;v)

és

z=z(u;v)

Gauss-féle görbe vonalú koordinátákkal a háromdimenziós ívelem
négyzete:
(ds)2=(dx)2+(dy)2+(dz)2,
amiből felépíthető a tér geometriája (588. oldal).
Az ívelem képletét átalakíthatjuk úgy, hogy abban az u és v para
méterek szerepeljenek. Ehhez kell tudnunk kissé differenciálni. A
dx dx dx dv ...
dx , , dx ,
- j - = -z-+ -5- • -j~ -ból: dx= -z- du+ -^- dv,
du du dv du
du
dv

és a

dy dy , dy dv ...
-~= -£-+ - / - • -v- -ból:
du du dv du

, dy , , dv ,
dy=-±- du+ - 5 - dv
du
dv

dz dz dz dv ...
dz , , dz .
= ^
.
-ból: dz= - r - d«+ - 5 - dü.
du #u + <w du
e)u
#y
Ezeket használva az ívelem a szokásos jelölésekkel:
(dj) 2 =£(du) 2 +2Fdudv+G(dv) 2 ,
ahol

+

H%hffl ffldx_ dx dy_ dy_,te_ fo_
du' dv

du' dv+ du' dv '

Az E,FésG mennyiségeket nevezik Gauss-féle együtthatóknak.
Nemcsak a példa kedvéért alkalmazzuk ezt az eredményt a
gömbfelületre, hanem azért is, mert a gömbfelület geometriája, a
szferikus geometria egy kis betekintést enged a nemeuklideszi geometriák világába. Vezessünk be polárkoordinátákat! A 331. ábrán
szemlélhető r sugarú gömb P pontjának polárkoordinátái az r, az a
szög (poláris szög) és a /? szög (az azimut szöge). Ekkor
x=r- sin a- sin/?
y=r- cos a
z = r - sin a- cos/ö.
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Ez megfelel a Gauss-féle x(u: v), y(u; v), z(u; v) görbe vonalú koor
dinátáknak, csakhogy most u—m és v=r(i. így a Gauss-együtthatók:
E= r2 cos2 a • sin2 /?+ r2 sin2 a + c 2 cos2 a • cos2 /J=r 2 ,
F= r2 sin a • cos a • sin /? • cos /?+ 0—
— f2 sin a • cos a • sin /? • cos /?=0,
G= r2 sin2 a • cos2 /S+ 0+ r2 sin2 a • sin2 /?= r2 sin2 a.
A gömbfelület íveleme tehát: (ds)2= r 2 (d«) 2 + r2 sin2 a(d/3)2. Göm
bünk felszínének minden pontjában a Gauss-féle görbület &=-y,
továbbá rajzunk szerint ra=w és r/S^y, amikor is d a = - — és
H
r
d / 9 = — . Ekkor
(dí) 2 =(d«) 2 +sin
in

2

[")-(d<;)2.

A szferikus geometria többféle szempontból is figyelemre méltó.
Egyrészt igen szemléletesen bemutatható rajta a Gauss-koordináták kezelése, másrészt igen közeli példa a nemeuklideszi geomet
riára, .továbbá még a hiperbolikus geometria íveleme is megkap
ható belőle. Már LAMBERT is arra gondolt, hogy az általa fel nem
ismert hiperbobkus geometria tételei valószínűleg a képzetes sugarú
gömb felszínén érvényesek. Nála ugyanis a háromszög szögösszege
kisebb volt 180°-nál, és tudta, hogy a gömbháromszög szögösszege
pedig nagyobb 180°-nál. Amint ezt BELTRAMinál láttuk, az állandó
negatív görbületű felület otthont ad a Bolyai-Lobacsevszkij-geometriának. Ha tehát a gömbi geometria ívelemének képletében
-j helyett—^-et írunk, azaz állandó pozitív görbület helyett
állandó negatív görbületet szerepeltetünk, akkor az ívelem kép
lete:
(ds)2=--(du)2+ sin2 í-y-j (dü)2.
A 633. oldal szerint azonban
ÍM

sin"
tehát

(dj) 2 =(du) 2 -sh 2 (-|(di>) 2 .

Ez valóban a hiperbolikus geometria ívelemének a képlete, amely
mutatja azt is, hogy a trigonometrikus függvény szerepét miként
vette át a megfelelő hiperbolikus függvény.
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A gömbfelszín geometriáját jól ismerte LAMBERT, és még jobban
Itt az egyenesek szerepét a főkörök veszik át. Ebben a
geometriában párhuzamos egyenesek nincsenek, tehát a párhuza
mossági posztulátumról nem beszélhetünk, azaz LAMBERT valójá
ban az első nemeuklideszi geometriát fedezte fel. A gömbfelületen
az sem igaz, hogy két ponton keresztül mindig csak egy egyenes ha
lad át, sőt az sem, hogy két egyenesnek csak egy közös pontja lehet.
Azért, hogy ezek az axiómák megmaradjanak, RIEMANN egyetlen
pontnak tekintette a gömb valamely átellenes pontpárját. így viszont
olyan geometriához jutott, amelyben az egyenesek véges hosszúsá
gúak. Szokás ezt a geometriát elliptikus geometriának nevezni,
hogy az elnevezésből is kidomborodjék a hiperbolikus geometriá
val való szembenállás és egyben az a megegyezés, hogy mindkettő
nemeuklideszi geometria. A szferikus geometriát sokszor Riemanngeometriának is nevezik. Ez helytelen, mert egyrészt jogosabb lenne
Cayley- vagy Lambert-féle geometriának hívni, másfelől pedig az
igazi Riemann-geometria a szferikus geometriánál sokkal általá
nosabb.
RIEMANN a Gauss-féle ívelemre alapozott geometriában azt
hangsúlyozta, hogy az ívelem, illetve a távolságmeghatározás egy
másodfokú algebrai formával történik. Sok olyan másodfokú alak
van azonban, amely a távolságfogalom iránti követelményeknek
megfelel. RIEMANN tehát GAUSS távolságmeghatározását, metriká
ját általánosította úgy, hogy például egy háromdimenziós térre:
CAYLEY.

(ds)2=gn {dx)2+gn dx dy+gi3 dx dz+
+g2l dy dx+g22 (dy)2+g23 dy dz+
+ g 3 1 dz dx+g32 dz dy+g33 (dz)2
legyen, ahol még azt sem kötötte ki, hogy a gik együtthatók állan
dók legyenek. Csak annyit szabott meg, hogy ezek az együtthatók
az x, y és z olyan folytonos függvényei legyenek, amelyek kétszer
differenciálhatók. Rögtön látszik, hogy hagn=g22=g33= 1 ésgí2=
=£i3=?2i=g23=£8i=£32=0> a k k o r a definíció átmegy a (dj)2=
—(dx)2+(dy)2-\-(dz)2 távolságképletbe, ami pedig az euklideszi
geometria alapja. Ez a specializálás azt is elárulja, hogy RIEMANN
az egymáshoz végtelen közeli pontokra nézve feltételezte a tér
euklideszi voltát, de ezt a térnek csak infinitezimálisan kicsiny részére kötötte ki. A változók száma tetszés szerint növelhető, azaz
a meghatározás tetszőleges dimenziójú térre alkalmazható. Teljes
általánosságban tehát az n-dimenziós tér esetén a tér íveleme:
n

{ds)2=^2lglkdxidxk,
fc=i
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ahol gjk az xt, xk változók folytonos, kétszer differenciálható függ
vénye. Általában tehát a Riemann-terek nem állandó görbületű
terek, hiszen a gik együtthatók a hely függvényeként pontról pontra
változhatnak.
A Riemann-terek analitikai apparátusát, a tenzoranalízist a XX.
század első részében TULLIO LEVI-CIVITA és GREGORIO RICCICURBASTRO (1853-1925) olasz matematikusok fejlesztették ki.
A Gauss-féle görbe vonalú koordináták és a Riemann-terek elmé
lete bőséges alkalmazásra találtak a fizikai terek elméletében és
nem utolsósorban EINSTEIN relativitáselméletében.
Most áttekintettük annak a hatalmas fejlődésnek néhány fontos
állomását, amely az absztrakt geometriai terek elméletére vonat
kozik, és amely fejlődés akkor indult meg, amikor felvetődött a
Bolyai-Lobacsevszkij-geometria megvalósulásának a kérdése. Már
BOLYAI és LOBACSEVSZKIJ is élesen különválasztotta a fizikai tér és
az absztrakt matematikai tér fogalmát. A legáltalánosabb térfoga
lom megfogalmazója - mint már említettem - a francia MAURICE
RENÉ FRÉCHET mellett a magyar RIESZ FRIGYES volt.
Más irányú fejlődést jelentett a Bolyai-Lobacsevszkij-geometria
hatása alatt megindult axiómarendszer-vizsgálat. Arra a kérdésre
keresték a feleletet, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie egy
„tökéletes" axiómarendszernek. Azt már régen látták a matema
tikusok, hogy EUKLEIDÉSZ axiómarendszere hiányos, és nem is
szabatos. A kritika valóban jogos volt, de ennek ellenére mintegy
kétezer éven át nem tudtak helyette lényegesen jobbat megfogal
mazni. Valószínűleg azért, mert nem ez volt a matematika központi
kérdése. Csupán egy-egy szakterületen bővítették esetenként az
euklideszi axiómarendszert, vagy igazítottak annak egyik-másik
axiómáján. A nemeuklideszi geometriák felfedezése azonban az
axiómarendszer átfogó vizsgálatát központi kérdéssé tette. Ez ért
hető, hiszen kiderült, hogy egy sérthetetlennek hitt axióma tagadá
sával is lehet ellentmondásmentes geometriát felépíteni. A kérdés
tehát az, hogy mikor tökéletes egy axiómarendszer?
Az axiómarendszerek általános vizsgálatában kiemelkedően há
rom nevet kell említenünk: PASCH, PEANO és HILBERT nevét.
MORITZ PASCH (1843-1930),

breslaui születésű német matematikus,
giesseni professzor az elsők között foglalkozott az axiómarendsze
rek, pontosabban az euklideszi axiómarendszer vizsgálatával. Sza
kított azzal a hagyománnyal, amely minden geometriai fogalmat
definiálni akar. Valamely fogalmat mindig más, egyszerűbb foga
lommal vagy fogalmakkal határozunk meg, és a közben felbukkanókat még egyszerűbbekkel stb. Nyilván a fogalmak e láncolatának
egyszer meg kell szakadnia. El kell jutnunk egy olyan egyszerű
fogalomhoz, amelynél egyszerűbbet már nem találhatunk. Az ilyen
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legegyszerűbb fogalmak tartalma tehát nem definiálható, de köz
érthetőségük miatt erre nincs is szükség. PASCH a geometria nem
definiálható, legegyszerűbb fogalmaként kezelte a pontot, az egye
nest és a síkot. Észrevette azt is, hogy EuKLEiDÉsznek az a posztulátuma, amely szerint két ponton át egyenes húzható, helyesen így
hangzik: két különálló pont egyetlen egyenest határoz meg, és egy
egyenest valóban mindig meg is határoz, vagyis két különálló pont
pontosan egy egyenest határoz meg. Ő egészítette ki EUKLEIDÉSZ
axiómarendszerét a rendezés axiómacsoportjával. 1882-ben ismer
tette a róla elnevezett Pasch-féle axiómát. E szerint, ha a P, Q és R
pontok nem esnek egyazon egyenesre, és ha a g egyenes átmegy a
PQ szakasz egy belső pontján, akkor átmegy az R ponton is, vagy
pedig egy olyan S ponton, amely vagy a PR, vagy az QR szakasz
belső pontja. PASCH igyekezett a geometria axiómarendszerét lo
gikai elvekre alapozva kifejleszteni, és ebben haladta túl EUKLEIDÉszt, aki főleg szemlélet alapján fogalmazta meg követelményeit,
és így- sok rejtett, de lényeges megállapítást elmulasztott. Az axió
marendszer általános vizsgálatában fontos eredményeket ért el
GIUSEPPE PEANO-(1858-1932) olasz matematikus, a torinói egyetem
analízisprofesszora. LEIBNIZ elveit követve igyekezett megteremteni
a matematika formális-logikai alapjait. Az ő és tanítványainak
(például MARIO PIERI, 1860-1913) igyekezete eredményezte, hogy
kialakult a legfontosabb matematikai fogalmak egy szimbólum
rendszere, amelyből több jel életképesnek bizonyult, mint például
az £=eleme, U = uniója (logikai összeadás), fi = metszete (logikai
szorzás) és a c = része jelek. PEANO a matematikai eljárásokat
- mintegy a matematika technikáját - szimbólumokra igyekezett
visszavezetni a matematika egész területén az aritmetikától a geometriáig. Ezt a törekvését kortársai, köztük a XX. századi legnagyobb matematikusok is .(például POINCARE) nevetségesnek tartották, de szimbólumrendszerével a matematikai logika és a geometria logikai analízisének területén mégis megteremtett egy jól
bevált matematikai gyorsírást, és a geometria fejlődését olyan
irányba terelte, amely a geometriai objektumokat megfosztja konk
rét geometriai tartalmuktól, és csak azokat a formákat vizsgálja,
amelyek a köztük fennálló logikai kapcsolatokat fejezik ki. Ebben
az izomorfizmus elvére alapozott axiomatikus geometriában nem
szükséges, hogy a pont, az egyenes és a sík szavak geometriai tar
talommal rendelkezzenek. PEANO és követői tehát a geometriában
meghonosították a természet tárgyai között uralkodó törvények
nek az euklideszi elsődleges absztrakciónál magasabb fokú abszt
rakcióját.
PEANO nevét viselik a természetes számokra vonatkozó, az arit
metika axiomatikus alapjait képező Peanó-féle axiómák. Három
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olyan fogalmat választott ki, amelyeket nem definiált (primitív
fogalmak): a nulla, a nem negatív egész szám és az „azt követó'"
fogalmakat. így a szimbólumokkal is leírható - és ez PEANÓnál
lényeges szempont - Peano-féle öt axióma a következő': 1. A nulla
szám. 2. Ha a szám, akkor az azt követő is szám. 3. A nulla nem
követi egyik számot sem. 4. Ha két szám ugyanazt a számot követi,
akkor azok egyenlők. 5. Ha az S halmaz tartalmazza a nullát és
az S minden számának a következőjét, akkor minden szám az Sben van.
A Peano-axiómák 1889-ben jelentek meg PEANÓnak az Arithmetica principia nova methodo exposita (Az aritmetika új módon ki
fejtett alapelvei) című művében. Említésre méltó, hogy PEANO fel
fedezett egy olyaq görbét, amely egy adott négyzetet teljesen kitölt.
Ezt majd a topológia fejezetében szeretném ismertetni.
A legszigorúbb és a mai követelményeknek is megfelelő axióma
rendszer megfogalmazása
(1862-1943) kiváló német matematikus érdeme.
Königsberg mellett, Welauban született. Egyetemi éveit Königsbergben töltötte. Ugyanitt lett a matematika professzora, majd a
göttingeni egyetemen tanított. A matematikának csaknem minden
területét jelentős eredményekkel gazdagította. Ezt mutatja ANDREJ
NYIKOLAJEVICS KOLMOGOROV (1903- ) szovjet akadémikus ismer
tetése is, aki HILBERT életében nyolc alkotó korszakot különböz
tetett meg. Az 1885-1893-as évek az invariáns elméletnek, az 18931898-as esztendők az algebrai számelméletnek, az 1898-1902-es
korszak a geometria alapjainak, az 1900-1906-os idők a variáció
számításnak és a differenciálegyenleteknek, az 1900-tól 1910-ig ter
jedő időszak az integrálegyenletek elméletének, az 1908-1909-es
intervallum a Waring-probléma megoldásának, az 1910-1912-es
korszak az elméleti fizikának és az 1922-1939-es utolsó időszak a
matematika logikai alapjainak a jegyében teltek el.
HILBERT 1900-ban a párizsi nemzetközi matematikai kong
resszuson a matematika egész területéről 23 fontos megoldatlan
problémát sorolt elő, amelyek megválaszolása nagyban elősegítené
a matematika további fejlődését. Ezekből ízelítőül megemlítek
néhányat.
Az első feladat: Tisztázandó a valós számok kontinuumának a
szerkezete. Ezen belül kérdés, hogy van-e transzfinit szám a meg
számlálható halmazok és a kontinuumszámosság között? A szá
mok kontinuuma tekinthető-e jól rendezett halmaznak? A máso
dik kérdés úgy is feltehető, hogy az összes valós szám elrendezhe
tő-e egy másik halmazban olyképpen, hogy annak minden rész
halmazában legyen első elem? E kérdés az ERNST ZERMELO (1871—
1953) német matematikus által 1904-ben megfogalmazott kiválaszDÁVID HILBERT
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tási axiómához kapcsolódik. Ez azt állítja, hogy ha adott valamely
egymást kölcsönösen kizáró (diszjunkt) nem üres halmazok hal
maza, akkor létezik legalább egy halmaz, amely tartalmaz egy
és csak egy olyan elemet, amely mindegyik nem üres halmazzal
közös. Az analízisben szükséges kiválasztási axiómáról 1940-ben
KÜRT GÖDEL (1906-1978) osztrák matematikus kimutatta, hogy
más axiómáknak nem mond ellent. 1963-ban viszont PAUL COHEN
(1934- ) igazolta, hogy a kiválasztási axióma a halmazelmélet egy
bizonyos rendszerén belül független a többi axiómától, eszerint a
rendszeren belül nem is bizonyítható. Úgy tűnik tehát, hogy a Hilbert-féle első kérdésre nem is lehet kielégítő választ adni.
HILBERT második kérdése, hogy az aritmetikai axiómák ellent
mondásmentesek-e. A kérdést, ha nem is válaszolták meg, de igen
alaposan megvizsgálták BERTRAND RUSSELL (1872-1970) és ALFRÉD
NORTH WHITEHEAD (1861-1947) angol matematikusok. Az erről
szóló tanulmányukat tartalmazza az 1910-1913-ban megjelent
Principia Mathematica (A matematika alapelvei) című háromkö
tetes közös könyvük. A LEIBNIZ szellemében megírt és a PEANO
axiómáira támaszkodó mű megállapítja, hogy a matematika min
den tétele néhány alapvető logikai elvre épült. Ebben kifejezésre
jut RUSSELL azon véleménye, hogy a matematika és a logika el
választhatatlanul kapcsolódnak.
1931-ben meglepő választ nyert HILBERT második kérdése. Is
mét az Ausztriából az Egyesült Államokba vándorolt KÜRT GÖDEL
segített a probléma tisztázásában. Amire ezzel kapcsolatban rájött,
az kiábrándító. Bebizonyította ugyanis, hogy minden olyan mere
ven megszabott axiómarendszeren belül, mint például a Peanoféle, léteznek olyan állítások, amelyek nem eldönthetőek, azaz
amelyeknek bizonyítása is, cáfolása is reménytelen. E Gödel-tétel
szerint nem bizonyítható az aritmetikai axiómarendszer ellent
mondás-mentessége. Ez az aritmetika, de a matematikának min
den, az aritmetikára alapozott területe számára válságot jelent.
Azt hinné az ember, hogy a Gödel-tétel ismeretében a matematiku
sok kedve elment az aritmetikai kutatásoktól. Ennek azonban
pont az ellenkezője igaz. Bár az aritmetikán belül nem látszik re
mény a Gödel-tétel feloldására, de a XX. század közepén született
egy olyan logikai irányzat, amely nem foglalkozik a szimbólumok
kal és az aritmetikai műveletekkel, hanem csak azok értelmével.
Talán ez az aritmetikán kívüli, ún. metamatematika hozza majd a
megoldást.
E két felhozott példából is látható, hogy a HILBERT által felvetett
problémák között vannak olyanok, amelyek valóban a matematika
eleven húsába vágnak, és nagyon erősen közrejátszanak a matema
tikai kutatási irányok megszabásában. Vannak e problémasorozat
ban tisztán technikai jellegűek is. Ezekre jellemzésként említhetjük
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a hetediket. Ez így szól: Igaz-e, hogy </ transzcendes szám, ha a
nullával és eggyel nem egyenlő algebrai szám és /? irracionális al
gebrai szám? A kérdésre ALEKSZANDR JOSZIPOVICS GELFOND (19061968) szovjet matematikus felelt 1934-ben. Bebizonyította, hogy
HILBERT hetedik kérdésére igenlően lehet felelni.
A Hilbert-kérdéseknek mintegy fele még megválaszolatlan, talán
csupán azért, mert fontosságukat nem igazolta az idő.
Utoljára hagytuk HiLBERTnek a geometriában új korszakot nyitó
vagy még inkább a BOLYAI és LOBACSEVSZKIJ által nyitott új kor
szakot lezáró művének, a Grundlagen der Geometrienek (A geomet
ria alapjai) az ismertetését. EUKLEIDÉSZ Sztoikheiáya. óta nem jelent
meg az axiómákra épült geometriának ennyire átgondolt, rendsze
res és átfogó tárgyalása, mint HILBERT említett, 1899-ben kiadott
könyve, amely már figyelembe vette a XIX. század minden geo
metriai vívmányát, ő EUKLEIDÉSZ axiómái és posztulátumai helyett
21 követelményt állított fel. Magyarázatra, definiálásra nem szo
ruló alapfogalmai: a pont, az egyenes és a sík. Néhány reláció (rajta
van, közte van, benne van, egybevágó stb.) szintén nem szorul
meghatározásra. Axióma és posztulátum között nem tett különb
séget. 21 axiómája így csoportosítható: az illeszkedés 8 axiómája,
a rendezés 4 axiómája, az egybevágóság 5 axiómája, a folytonosság
3 axiómája és a párhuzamosság axiómája. HILBERT a geometria
axiómarendszerére három kívánalmat fogalmazott meg: legyen az
axiómarendszer ellentmondásmentes, legyen teljes és legyenek az
axiómák egymástól függetlenek.
Az ellentmondás-mentesség belátható az axiómarendszer mo
dellezésével, mint ahogy ezt a Belyat-geometria és a Klein-Cayleymodell esetében láttuk. Valamely axióma független a többitől, ha
annak tagadásához hozzácsatolva a változatlan többit, ellentmon
dásmentes új axiómarendszert kapunk. Teljes az axiómarendszer,
ha minden, a tárgykörhöz tartozó tételnek logikai alapja benne
megtalálható.
HILBERT nagyon fontosnak tartotta nemcsak a geometriának,
hanem az egész matematikának az axiomatikus megalapozását.
Ennek megvalósítására csak GÖDEL és TARSKI 1930 körüli mun
kássága után kerülhetett sor.
HiLBERTnek az egész matematikára kiható eredményes és ösz
tönző munkásságát a tudományos világ megbecsülte, és méltán
kísérte kitüntetések sorozatával. 1900-ban megkapta a Steinerdíjat. 1904-ben kitüntették a nemzetközi Lobacsevszkij-dijjal, és
1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia neki ítélte a világ leg
kiválóbb matematikusai számára alapított 10 000 arany koronás
Bolyai-díjat.
GÖDEL vizsgálatai mutatják, hogy nincs egyszer s mindenkorra
meghatározott merev axiómarendszer. Ha a matematika egy terüle-
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tén új problémák vetődnek fel, megeshet, hogy valamely axiómát
módosítani, finomítani kell, vagy a rendszert új axiómával kell
bővíteni. Az axiómarendszerek is változhatnak a tudomány fejlő
désével.
A XIX. és a XX. századi geometria fejlődése, az axiómarendsze
rek elméletének kibontakozása, a matematika egyes ágainak axio
matikus megalapozása, a matematikai absztrakt terek fejlődése és
az elméleti fizika számos területéhez szükséges matematikai appa
rátus megteremtése, mindezek az egész matematikára és a fizikára
kiható csodálatos folyamatok akkor kezdődtek meg, amikor BO
LYAI és LOBACSEVSZKIJ megalkották az első nemeuklideszi geomet
riát.
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A topológia a matematikának mintegy százéves ága. Rohamos
fejlődését szemlélteti az a megállapítás, hogy kezdetben inkább
geometria és kis részben algebra, ma pedig inkább algebra, mint
geometria. Nemcsak ez a jellemzés, hanem mai meghatározása is
kifejezi, hogy kialakulásában közrejátszott a geometrián kívül a
matematika más ága is, és ezáltal - amint ez lenni szokott - erős
kapcsolatok létesültek a topológia és a matematika számos más
területe között. A topológia a terek olyan tulajdonságainak a tudo
mánya, amelyek változatlanok a homeomorf transzformációkkal
szemben. Két fogalom szorul itt magyarázatra: a tér és a homeo
morf transzformáció. A topologikus tér a topologikus pontok hal
maza, de a topologikus pont ma már igen általános jelentésű. Ért
hetünk rajta bármilyen objektumot. Rögtön megjegyezzük, hogy a
topologikus tér fogalma nem született volna meg a halmazelmélet
nélkül, de a homeomorf transzformáció meghatározása sem. Első
megközelítésben, szemléletes tartalommal azt mondhatjuk, hogy
ez olyan transzformáció, amelynél a szomszédos részek, elemek
továbbra is szomszédosak maradnak. Ennek felel meg az a mozgás,
amelyét rugalmas deformációnak nevezünk. Ha például egy rugal
mas gümihártyára rárajzoljuk a vonalak valamilyen rendszerét, és
ezt a lápot megnyújtjuk, akkor e vonalcsoport bizonyos tulajdon
ságai nem változnak: megmarad a metszéspontok száma, a vona
lak által bezárt síkidomok száma stb. Természetesen a matematikus
az intuitív „szomszédos" fogalommal sem elégedhet meg. Helyet
tesítsük a valamely elemmel szomszédos elemek halmazát a közép
iskolában megismert környezet fogalmával. Ekkor biztosan eszünk
be jut a függvények egyik tulajdonsága, a folytonosság, hiszen ép
pen e tulajdonság definiálására használtuk a környezet fogalmát.
Most egy ehhez nagyon hasonló meghatározás következik. Az A
halmazt képezzük a B halmazba! Feleljen meg ekkor az A halmaz
a0 elemének a B halmaz b0 eleme. Lehessen meghatározni továbbá
az a0 minden környezetéhez a fc0-nak egy környezetét úgy, hogy az
a0 környezetébe tartozó minden a elem b megfelelője a b0 környe
zetében legyen. Az ilyen leképezést nevezzük az a0 pontban (elem
ben) folytonosnak. Ha az elmondottak az A halmaz minden ele-
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mére igazak, akkor a leképezést vagy transzformációt folytonos
nak mondjuk. Ha ehhez még azt is megköveteljük, hogy a leképe
zés kölcsönösen egyértelmű legyen, akkor az ilyen kölcsönösen
egyértelmű és kölcsönösen folytonos transzformációt nevezzük
homeomorfnak vagy topologikusnak. Ennek a transzformációnak
az invariánsaival foglalkozik a topológia.
Azért, hogy a történeti részeket ne kelljen magyarázatokkal meg
szakítani, előrebocsátok néhány fogalmat. A gyermekek játékaiból
ismerősek az olyan ábrák, amelyek a ceruza felemelése nélkül meg
rajzolhatók úgy, hogy ugyanazon a vonalszakaszon csak egyszer
menjünk végig. Ilyen rajzot mutat a 332. ábra a) része. A b) fele
azonban, bár egyszerűbbnek látszik, mégsem rajzolható meg az
előbbi módon. Az így megrajzolható vonalak alakzatát unikurzálisnak nevezzük. Ez a tulajdonság nyilvánvalóan topológiai inva
riáns. A matematikatörténetből ismert hasonló feladat a königsbergi hidak problémája. EULER idejében a Königsberg városán átfolyó
Pregel folyó szigeteket alkotott, amelyeket a 333. ábra szerinti hét
híd kötött össze. Kérdés, van-e olyan sétaút, amely minden hídon
átvezet, de mindegyiken csak egyszer? A kérdés egyértelmű azzal,
hogy be lehet-e járni az ábrába folytonos vonallal berajzolt utat a
megszabott módon? EULER kimutatta, hogy minden olyan véges
vonaldarabokból álló alakzat akkor és csak akkor unikurzális, ha
vagy nem tartalmaz páratlan fokszámú pontokat, vagy pontosan
csak kettőt. Egy pont fokszámán értjük a benne összefutó vonal
szakaszok (gráfok) számát. A königsbergi sétaúton minden csomó
pont harmadfokú, EULER feltételének nem felel meg, tehát a königs
bergi hidak feladata megoldhatatlan. Az idők folyamán a kérdés
mégis megoldódott, mert a Pregel folyón épült, szaggatott vonallal
jelölt, nyolcadik híd ezt lehetővé tette. Talán nem kell mondanom,
hogy a nyolcadik híd nem a megoldhatóság kedvéért épült.
A topológia másik fontos őseredménye szintén EULER nevéhez
kapcsolódik. Ez az ún. Euler-féle poliédertörvény, amelyet először
DESCARTES fedezett fel 1619 telén, amikor a bajor hadseregben
szolgált. Ez a Descartés-Euler-törvény az egyszerű poliéderekre
érvényes, és algebrai alakja: c + / — e=2, amelyben c, lés e jelentik
rendre a poliéder csúcsainak, lapjainak és éleinek a számát. Egy
szerűnek nevezzük a poliédert, ha egyszeresen összefüggő sokszög
lapok határolják és felülete is egyszeresen összefüggő. A tétel álta
lánosítható. Legegyszerűbb, ha egy gumihártyából készült kocka
felszínre gondolunk. Ha ezt a kockát deformáljuk, akkor a kelet
kezett testre is igaz EULER tétele, igaz még akkor is, ha például
gömbbé fújjuk fel. Ekkor azonban a gömbfelszínre rajzolt olyan
sokszöghálózatot kapunk, amelyen a lapok szerepét a gömbi négy
szögek, az élekét e négyszögeket határoló ívek és a csúcsokét az
ívek találkozási pontjai veszik át. A tétel természetesen érvényes a

332. ábra

333. ábra
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kocka síkba kiterített hálózatára is. Amint a kocka a gömbbel
homeomorf alakzat, ugyanúgy a kocka lapjának megfelelő hálózat
elem a körrel homeomorf. Ha tehát a gömbfelületet vagy valamely
azzal homeomorf felületet egy vonalhálózat a körrel homeomorf
felületidomokra bontja, akkor, ha a hálózat éleinek a száma e, a
csúcsok száma c és a felületidomok száma /, akkor igaz, hogy
c+l— e=2. Az elmondottakból kitűnik, hogy a (c+l—e) szám a
gömbbel homeomorf felületeknél mindig 2, vagyis a (c+l—e) to
pológiai invariáns, amely topológiailag jellemzi a felületeknek ezt
az osztályát. Ezért nevezik e számot Euler-féle karakterisztikának.
Vannak olyan testek, amelyeknél az Euler-karakterisztika nem 2.
Ilyen testekre bukkant az Euler-tétel első általánosítója:
Louis POINSOT (1777-1859) francia mérnök-matematikus. Párizs
ban született, az itteni Politechnikai Főiskolán végzett, és végül
ugyanezen intézetben az analízis és a mechanika professzora lett.
Főleg a geometriai módszereknek a mechanikában való alkalma
zásaival foglalkozott. írt azonban tisztán geometriai műveket is.
Ezek közül való a csillagtestekkel foglalkozó munkája. Az ebben
leírt négy szabályos csillagtestet nevezik Poinsot-testeknek. Közü
lük kettőt már KEPLER is tanulmányozott. Csillagtestjeire POINSOT

az 1810-ben megjelent Sur les polygones et les polyédres (A sokszö
gekről és a poliéderekről) című írásában megállapította, hogy
2c+l=e+6. Mivel ez esetben c=12, e = 3 0 és /=12, azért ezek
Euler-karakterisztikája; c+l— e= —6.
POINSOT a csillagtestekre vonatkozó megállapításainál a „géométrie de situation" elnevezést használta. Ennek latin alakját a
„geometriasiíus"-t (magyarul: a helyzet geometriája) ALEXANDRE
THÉOPHILE VANDERMONDE (1735-1796) francia matematikus vezette
be, bár már LEiBNiznél is megtalálhatjuk. A geometriának azt a
részét hívták így, amely az alakzatoknak a mérettől és alaktól füg
getlen tulajdonságait kutatja. A geometria situs CARNOT-nál és
STAUDTnál még a szintetikus geometriát jelentette. EULER azonban
már a königsbergi hidak problémájával kapcsolatban használta e
kifejezést.
Ugyanilyen értelemben található a geometria situs GAUSS mun
kafüzetében néhány olyan rajz alatt, amely vonalalakzatok „cso
móira" vonatkozó törvényekre utal. Ugyané füzetben 1833-ban az
elektrodinamikával kapcsolatosan megjegyezte, hogy a „LEIBNIZ
által megsejtett geometria situs" területén az utolsó ötven év alatt
szinte semmi sem történt, és csupáncsak EULER és VANDERMONDE
foglalkozott néhány ide tartozó feladattal. A munkafüzet tanúsága
szerint GAUSS is oldott meg topológiai feladatokat. Ezeket azonban
nem közölte, csupán néhány barátjának írt levelében említette.
Az 1840-es bejegyzései között felvetette egy felület (Schicht=réteg)
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széthasításának a problémáját, amelyet később RIEMANN tisztá
zott.
A Descartes-Euler-tétel egyféle általánosítását jelentette CAUCHY
(1789-1857) francia matematikusnak az a felfedezése, amelyet 1813ban közölt a Recherches sur lespolyédres (Tanulmány a poliéderek
ről) című írásában. Ebben bebizonyította, hogy a körlap belsejével
homeomorf sokszöghálózat Euler-karakterisztikája 1, azaz c+l—
— e=\. Ezt az összefüggést felhasználta EULER tételének bizonyí
tására.
A poliédertétel általánosítói között említem SIMON L'HUILLIER
(1750-1840) svájci matematikust. Ő vezette be a lim -— szimbólu
mot. I L'HUILLIER igazolta, hogy egy, a gömbbel homeomorf felüle
ten, ha p számú nyílás van, akkor az Euler-karakterisztikája
c+l— e—2—p.
Képzeljünk el ugyanis egy gömbfelületet, amelyen p számú kerek
lyukat vágunk, és ezen a felületen egy sokszöghálózatot. Ekkor, az
élek közé számítva a nyílások körvonalait is, az Euler-karakterisztika c+l— e. Ha most a kivágott körlapokat visszaragasztjuk, ak
kor ezzel minden változatlan marad, csak a lapok száma nőtt/?-vel.
A helyreállítás után azonban a gömbfelület karakterisztikáját kap
juk, azaz

c+(l+p)-e-2,
ahonnan a lyukas felületre vonatkozó

c+l-e=2-p.
A tóruszfelület egy tetszőleges felbontásával szemléletesen meg
győződhetünk arról, hogy a tórusz Euler-karakterisztikája 0. Ha
most a tóruszon egy kör alakú (vagy azzal homeomorf) nyílást vá
gunk, akkor a lyukas tórusz karakterisztikája (—1), mert csak az
élek száma szaporodott 1-gyel. Ezen nem változtat, ha a lyukas
tóruszfelületet a 334. ábra szerint deformáljuk. Ezt vagy az ezzel
homeomorf alakzatot fogantyúnak (kampónak, akasztónak) szo
kás nevezni. Ha tehát egy 2—p karakterisztikájú lyukas gömb nyí
lásait ilyen fogantyúkkal foltozzuk meg, akkor a p fogantyúval el
látott gömb karakterisztikája 2—2p, mert minden fogantyúnak a
nyíláshoz ragasztásakor a karakterisztika 1-gyel csökken. Belát
ható ugyanis, hogy két felület összeragasztásakor a karakteriszti
kák összegződnek. A topológia szót
JOHANN BENEDICT LISTING (1808-1882) német matematikus és

fizi
kus, göttingeni professzor készítette a toposz= hely és a logosz= tan
görög szavakból. Alapvető topológiai könyve a Vorstudien zur
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Topologie (Előtanulmányok a topológiához), amely 1847-ben jelent
meg Göttingenben. LISTING GAUSS tanítványa volt, és valószínűleg
mesterétől örökölte topológiai érdeklődését, ő fogalmazta meg
először a homeomorf, illetve topologikus transzformáció lényegét.
Topologikus vizsgálatait először „vonalkomplexekre", vonalalak
zatokra végezte. Az 1862-ben megjelent Der Census raumlicher
Complexe, oder Verallgemeinerung des Euler'schen Satzes von der
Polyedern (A térbeli komplexek osztályozása, vagy az Euler-féle
poliédertörvény általánosítása) című könyvében már a „térbeli
komplexek" mindenféle térbeli alakzatot jelentenek, beleértve a
felületeket és a testeket is. LISTING volt, aki EULER tételét általáno
sította a gömbfelületre, illetve az azzal homeomorf felületekre.
Könyvében leírta a Möbius-szalagnak nevezett egyoldalú felületet,
a névadóval egy időben, de tőle függetlenül. LISTING óta számítjuk
a topológiát önálló matematikai területnek.
A topológia kibontakozásában és önállóvá válásában LisTiNGgel
egyenlő érdemeket mutatott fel MÖBIUS is. 1861-ben a párizsi Aka
démia pályázatára több művet küldött be, de a rossz franciasággal
megírt és szokatlanul új gondolatokat tárgyaló tanulmányokat a
zsűri nem értette. E visszautasított pályaművek között volt az is,
amely a poliéderek elméletének fejlesztését tartalmazta. Ennek
anyaga 1863-ban jelent meg Lipcsében Theorie der elementaren
Verwandschaft (Az elemi rokonság elmélete) címen, majd 1865-ben
Über die Bestimmung der Inhaltes eines Polyeders (Egy poliéder
térfogatának meghatározásáról) címen. Az első címben szereplő
rokonság szó MÖBiusnál transzformációt jelent. Az elemi rokon
ságot így határozta meg: „Két alakzat akkor áll elemi rokonságban,
ha az egyiknek minden végtelen kicsiny eleme megfelel a másik vég
telen kicsiny eleméhek, és az egyik alakzat egymással határos ele
meinek a másik alakzat egymással határos elemei felelnek meg."

/
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Úgy vélem, ráismertünk a homeomorf transzformáció egyféle meg
fogalmazására. A homeomorf felületeket az azokat határoló gör
bék száma szerint osztályozta. Az így osztályozott felületekre iga
zolta vagy EULER, vagy L'HUILLIER törvényét. Leírta a róla elne
vezett egyoldalú felületet. Ilyen Möbius-szalagot úgy kaphatunk,
ha a 335. ábrán vázolt ABDC papírszalag két végét nem úgy ra
gasztjuk össze, hogy az A és C, illetve a B és D pontok illeszkedje
nek, hanem úgy, hogy az A-hoz a D-t, és a B-hez a C-t ragasztjuk.
Az első esetben az eredmény egy hengerpalást, a második esetben
pedig a Möbius-szalag. Ne feledjük, hogy a papírszalagnak vastag
sága is van, tehát a valóságban test. A papírból készített Möbiusszalagon, ha ceruzánk hegyét elindítjuk, a szalag széleivel párhu
zamosan, akkor kétszeri körüljárás után visszajutunk az elindulási
pontra anélkül, hogy ceruzánkat fel kellett volna emelnünk. Az
össze nem ragasztott szalag „elülső" és „hátsó" felülete egyetlen
felületté olvadt össze: egyoldalú felület jött létre. Ha azonban el
tekintünk a szalag vastagságától és egy irányított körvonalat moz
gatunk a szélekkel párhuzamosan, akkor egyetlen fordulat után
visszajutunk a kiindulási körbe, de annak irányítása az ellenkező
jére fordult, ahogy azt a 336. ábra szemlélteti. Ezt a jelenséget vette
észre MÖBIUS, amikor az ilyen felületet nem irányíthatónak (nem
orientálhatónak) nevezte. Ezzel szemben a kétoldalú felületeket
irányíthatóknak (orientálhatóknak) hívta.
A Möbius-szalag érdekes tulajdonsága, hogy széle csomómentes
zárt görbe, tehát homeomorf a körrel, és ezért a szalag széle meg
felelő kerületű körvonalhoz illeszthető, például egy felületen vágott
kör alakú nyílás a megfelelő Möbius-szalaggal „beragasztható".
Ekkor azonban meg kell engednünk, hogy a szalag áthatoljon saját
magán. Mivel a Möbius-szalag Euler-karakterisztikája 0, azért a
vele beragasztott lyukas felület karakterisztikája nem változik.
A topológiának nagy lendületet adott RIEMANN Theorie der
Abelschen Funktionen (Az Abel-függvények elmélete) című köny
ve, amely 1857-ben jelent meg. Ebben RIEMANN leírta, hogy a teljes
differenciálok integrálásánál fellépő függvényekre vonatkozó vizs
gálatai a topológia körébe tartozó összefüggésekhez vezettek. Az
algebrai egyenletekkel megadott komplex változós F(x; y)=0 függ
vényeket szemléletessé tette a „többrétegű felületekkel". Ezeket ne
vezzük Riemann-féle felületeknek. Legyen ugyanis a z komplex
változónak egy n-értékű függvénye/(z), ahol n ^ l , és a z helyen a
függvényértékek vagy -ágak :/i(z),/ 2 (z), .. .,/„(z). Ezek változnak,
ha a Gauss-féle komplex számsíkon a z-nek megfelelő pont befut
egy görbét. RIEMANN a z változó ábrázolására nem egy, hanem n
különböző komplex síkot képzelt el az n különböző függvényérték
nek, elágazásnak megfelelően. Legyenek ezek az «„ a 2 , . . . , a„.
Ha ezen a síkok valamelyikén, például az oc,-n z változik, akkor en-
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nek az ágnak megfelelően/(z) felveszi az/j(z) értéket. Helyezzük
most egymásra a z változását ábrázoló n darab síkot. Ekkor n pont,
mondjuk a zx, z2, ...,z„ egymás fölött van az a t , a2, ...,«.„ síkon.
E pontoknak megfelelő függvényértékek:
/i(*/)> /2(z/), • • •, f„(zt) (/= 1,2, 3, ...,«).
Valamely z0 elágazási pontban az/ 1 (z 0 ),/ 2 (z 0 ), . . . ,/„(z0) függvény
értékek közül legalább kettő egyenlő. Amikor változása közben
z elérkezik egy ilyen z0 elágazási pontba, akkor ágat, réteget vált.
A z-t ábrázoló rétegek ezeken a pontokon, mintegy hidakkal, öszsze vannak kapcsolva. Amikor például egy elágazási pontnál fk{z)
átmegy az/,(z) értékbe, akkor a z pont átmegy az xk komplex sík
ról az aj-re. A Riemann-féle többrétegű felület tehát lehetővé teszi,
hogy az n-értékű függvény vizsgálatát helyettesíteni lehessen az
egyértékű függvény vizsgálatával.
Könyvében RIEMANN kimutatta, hogy egy p-fajú Riemann-felületre, amelynek n rétegét k számú elágazási pont kapcsolja össze,
teljesül a k—2n=2p—2 összefüggés. Megállapította azt is, hogy ez
topológiai törvény. Művében más topológiai törvények is helyet
kaptak a függvénytan keretein belül. Az analízisnek és a topológiá
nak az így született kapcsolata komoly lendületet adott a topológia
fejlődésének. RiEMANNig a topológia sokféle, különálló, érdekes
geometriai tételek gyűjteménye volt, de alkalmazhatósága a mate
matika más területein általában nem látszott egyértelműnek. RIE
MANN tulajdonképpen a topológia és a fizika kapcsolatát is meg
teremtette azzal, hogy a többrétegű felület megalkotásánál fizikai
kép vezette. A Riemann-felület egyes rétegeit összekapcsolt, homo
gén áramvezetőknek tekintette, amelyek rendszerében a bekapcsolt
áram elektromos erőteret hoz létre, és ennek potenciálja az egyes
lemezeken egyértékű és folytonos. így a GAUSS nevéhez fűződő
potenciálelmélet nemcsak a komplex változójú függvények taná
ban segített eredményhez, hanem összekapcsolt három tudomány
ágat : a fizika, az analízis és a topológia területét.
RIEMANN az általa ismert topológiai törvényeket általánosította
n-dimenziós térre. Ugyanezt megtette RIEMANN barátja, ENRICO
BETTI (1823-1892), a pisai felsőfokú normáliskola tanára is. Róla
nevezte el POINCARÉ a Betti-számokat, amelyek a többdimenziós
tér topológiájában a felületeket jellemzik „az egyszeresen, illetve
többszörösen összefüggő" fogalommal kapcsolatban.
Egyszeresen összefüggő a 337. ábra a) részén látható, egyetlen
zárt görbével határolt síkidom, mert egyetlen tetszőleges húrja két
különálló felületre bontja. Az ábra b) részén kétszeresen összefüggő
felületet látunk, ennek van olyan h húrja, amely nem osztja ketté.
Ehhez azonban található még olyan k húr, amely az előbbivel
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együtt két egyszeresen összefüggő' felületre bontja e két zárt görbé
vel határolt, gyűrűszerű felületet. Az ábra c) része háromszorosan
összefüggő síkidomot mutat, amelynél található hés k húrpár úgy,
hogy csak egy harmadik / húrral együtt osztják a felületet két egy
szeresen összefüggő felületre. Az egyszeresen összefüggő síkfelület
nél a felület egyetlen pontja sem található a határoló egyetlen zárt
görbén kívül. A többszörösen összefüggő síkfelületeknél ez nincs
ígyA topológia feladatai között egy még eddig elő nem fordulóra
mutatva említem meg CAMILLE JORDÁN kiváló francia matematikus
háromkötetes, Cours d'analyse de l'École Polytechnique (Analízis a
Politechnikai Főiskola számára) című könyvének azt a részét,
amelyben a szerző egy nagyon kézenfekvőnek tetsző tételt bizonyít.
A tétel így szól: Az egyszerű zárt síkgörbe a síkot két részre bont
ja. Az egyik rész pontjai a görbén belül, a másik rész pontjai a gör
bén kívül vannak. Ezek közös határa a görbe. A belső rész olyan,
hogy mindig lehet benne rajzolni véges sugarú kört. A tétel bizo
nyítása főleg azért nehéz, mert szerepelnek benne matematikailag
nehezen megfogható fogalmak, mint például a kívüli és belüli jel
zők. A topológia'egyik feladata az is, hogy az ilyen általános fogal
makra találjon meghatározást, majd törvényt. JORDÁN a követke
zőből indult ki: Válasszunk az e tetszőlegesen kicsinnyé tehető
számnak valamekkora kezdeti értéket. Lehet rajzolni két olyan sok-
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szöglapot, amelyek egyikén rajta van a zárt síkgörbe, a másikát pe
dig a görbe által határolt síkrész tartalmazza úgy, hogy mindkét
sokszögkerület bármely pontja a görbéhez közelebb van a kiválasz
tott e-nál. Képzeljük el a folyton kisebbnek választott e-okhoz tar
tozó sokszögpárokat, és tekintsük a csökkenő e-okhoz tartozó azt
a sokszögsorozatot, amelyet a görbe határolta lap tartalmaz. A gör
bén belüli pontok azok, amelyek egy bizonyos e-tól kezdve, azaz a
sorozat egy bizonyos elemétől kezdve, minden sokszöglapon rajta
vannak. Hasonlóan határozhatók meg a görbén kívüli pontok a
görbét tartalmazó sokszögsorozattal. A görbe pontjai pedig a belső
sokszögsorozaton kívül és a külső sokszögsorozaton belül vannak.
Az igazsághoz tartozik, hogy JORDÁN hosszú és bonyolult bizonyí
tásában később hibát fedeztek fel, amelyet nem is volt könnyű ki
javítani.
JORDÁN nevét viseli a topológia ún. alaptétele. Ez voltaképpen
a zárt felületeknek topológiai szempontból való osztályozása. Ha
Gy-fel jelöljük az/ számú fogantyúval ellátott gömböket, és Fm-mel
azokat a gömböket, amelyekből m számú körlemezt vágunk ki,
továbbá az így keletkezett lyukakat beragasztjuk Möbius-szalagokkal, akkor a Möbius-Jordan-tétel azt mondja ki, hogy a
G0, Glt G2, . . . ,

Gf, ..., Fu F2, . . . , Fm, ...

sorozat tartalmaz minden topológiailag különböző zárt felületet,
és nem fordul elő, hogy köztük két homeomorf felület adódjék.
A többi zárt felület a sorozat valamelyik elemével homeomorf.
A topológia megalapozásának kiszélesítését szolgálta FÉLIX
KLEIN számos tétele. Az Erlangeni Programban ilyen szempontból
fontos az a kérdésfelvetés, hogy a különböző geometriai transzfor
mációk milyen tulajdonságokat hagynak változatlanul. 1874-ben a
Bemerkungen über Zusammenhang der Flachen (Megjegyzések a fe
lületek összefüggéséről) című munkájában szellemes gondolatsor
ral bizonyította be, hogy a körrel beragasztott Möbius-szalag ho
meomorf a projektív síkkal. A Möbius-szalag ugyanis megkapható
úgy, hogy azonosítjuk a hengerpalást határoló körvonalainak azo
kat a pontjait, amelyek a palást szimmetriacentrumára nézve szim
metrikusak (338. ábra). Hasonló módon nyerhetünk projektív sí
kot akképpen, hogy egy gömb átmérőinek végpontjait egyesítjük.
Ez viszont homeomorf azzal, hogy azonosítjuk egy hengerfelület
két alapkörének azokat a pontjait, amelyek a henger szimmetriacentrumára nézve egymás tükörképei. Ekkor a henger oldalfelületé
ből Möbius-szalag, az alap- és fedőkör egyesítéséből pedig a Möbius-szalaghoz ragasztott körlap lesz. Ebből már a tétel közvetle
nül következik.
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A zárt felületek topológiai osztályozására KLEIN 1882-ben beve
zette a normálfelületek fogalmát. Ezek az etalon szerepét játsszák.
Egymástól a Riemann-féle, p-ve\ jelölt számban különböznek. Ma
ximálisan ennyi metszet készíthető egy zárt felületen anélkül, hogy
darabokra esnének szét. KLEIN két alap-normálfelületet választott.
Az egyik a gömb (ellipszoid), amelynél p=0, a másik a tórusz,
amelynél p=l. A p>~\ Riemann-számú felületek részére normál
felület a p fogantyúval ellátott gömb.
Ebben az 1882-ben kiadott Ober Riemanns Theorie der algebraischen Funktionen und ihrer Integrálé (Az algebrai függvények
Riemann-féle elmélete és azok integrálja) című, ilyen tárgyú elő
adásait összefoglaló könyvben szerepel a Klein-palack leírása is.
Klein-palack készíthető egy csökkenő átmérőjű csőből úgy, hogy
a vastagabb rész oldalából kivágunk egy körlapot, és azon átvezet
jük a cső vékonyabb részét, majd az egymás mellé került csővége
ket összeforrasztjuk. Ilyen módon a cső belső felületét csatlakoz
tattuk a külsőhöz, és azért egyoldalú felület keletkezett. A Kleinpalacknál értelmetlen külső és belső felületről beszélni (339. ábra).
KLEiNhez kapcsolható egyik tanítványának WALTHER VON DYCK
(1856-1934) müncheni tanárnak a topológiai munkássága. Az On
the Analysis situs of threedimensional spaces (A háromdimenziós
tér topológiájáról) című, 1884-ben megjelent könyvében és hasonló
tárgyú közleményeiben nemcsak a háromdimenziós tér topológiá
ját fejtette ki, hanem például bebizonyította, hogy az n-dimenziós
gömb Euler-karakterisztikája 2, ha n páros, és 0, ha n páratlan
szám. Kimutatta még azt is, hogy az n-dimenziós projektív tér
Euler-karakterisztikája 1, ha n páros, és 0, ha n páratlan.
Valószínűleg MÖBIUS vetette fel 1840-ben azt a kérdést, hogy ki
színezhető-e négy színnel minden térkép úgy, hogy a szomszédos
országok ne legyenek egyszínűek? Ez a híressé vált kérdés sokáig
válasz nélkül maradt, pedig még olyan nagyság is foglalkozott vele,
mint CAYLEY. 1879-ben azonban úgy látszott, hogy ALFRÉD KEMPE
(1849-1922) angol matematikus bebizonyította az igenlő feleletet.
1890-ben azonban HEAWOOD hibára talált KEMPE bizonyításában.
Helyesbített gondolatmenettel kimutatta, hogy öt szín felhasználá
sával a kívánt kiszínezés megoldható. 1976-ban KENETH APPEL és
WOLFGANG HAKEN amerikai matematikusok a négyszín-sejtést be

bizonyították számítógép felhasználásával. Egyes nézetek szerint a
matematikai bizonyításnál a számítógép használata kifogásolható.
A hagyományos, ún. kombinatorikus topológia körébe tartozik
egy igen meglepő tétel. A meglepetést az okozza, hogy a tétel meg
ingatja a vonal vastagságnélküliségének eukleideszi definícióját.
GIUSEPPE PEANO olasz matematikus igazolta, hogy létezik olyan
folytonos vonal, amely teljesen kitölt egy adott négyzetet, azaz át
halad a négyzet minden pontján. Eszerint az ilyen vonalnak terüle-
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tet kell tulajdonítanunk. WACLAV SIERPINSKI (1882-1969), a varsói
születésű kitűnő lengyel matematikus mutatott is egy módszert az
ilyen görbe szerkesztésére. A 340. ábra által szemléltetett eljárást a
végtelenségig folytatva igazolható, hogy az így nyert görbesorozat
határgörbéje a négyzet minden pontján átmegy, azaz kitölti a négy
zetet. PEANO általánosította tételét három- és többdimenziós „négy
zetre" is, tehát például a háromdimenziós térben létezik olyan foly
tonos görbe, amely teljesen kitölt egy kockát. Éppen ezen tételek
hatása alatt indítványozta
HENRI POINCARÉ (1854-1912) kiváló francia matematikus, fizikus,
csillagász és filozófus, hogy felül kell vizsgálni a dimenzió hagyo
mányos fogalmát. Szülővárosában, a lotharingiai Nancyben végezte
középiskoláit, és 1873-ban a Politechnikai Főiskolán folytatta ta
nulmányait. A matematikai doktorátust a párizsi egyetemen szerez
te meg, azután 1879-1881-ben Cannes-ban adott elő analízist. A kö
vetkező és egyben utolsó állomáshelye a párizsi egyetem volt. Itt
tartott analízis-, valószínűségszámítás-, fizika- és csillagászati elő
adásokat. A párizsi Akadémia mellett még 35 akadémiának volt
tagja.
Összegyűjtött munkáit a párizsi Akadémia 10 kötetben adta ki
1916 és 1954 között. Ez felöleli szinte az egész matematika terüle
tét, és alig van olyan ága a matematikának, ahol kutatási eredmé
nyeiben vagy módszerekben ne alkotott volna lényeges újat. Ki
emelkedően sikeres kutatója volt a valószínűségszámításnak, az
automorf függvényeknek, a differenciálegyenleteknek, a matemati
kai fizikának, a nemeuklideszi geometriának, az égi mechanikának
és a topológiának.
Az ún. kombinatorikus topológiának ő írta a máig is legkitűnőbb,
új felfedezésekkel gazdagított összefoglalását Analysis situs címen
1895-ben. 1899 és 1902 között írt még számos topológiai tárgyú
közleményt. E tudományág továbbfejlesztésében főleg RIEMANN és
BETTI műveire támaszkodott. Ilyen szempontból fontos még
JORDÁN De contours tracés sur les surfaces (A felületek egymásra
illeszkedő kontúrjairól) című tanulmánya is. Az ebben közölt, a
folytonos deformációval egymásra fektethető felületekre vonatkozó
elméletét általánosította POINCARÉ többdimenziós térre. A HAUSDORFF és BROUWER által megalkotott topologikus tér fogalmát
POINCARÉ átvitte a kombinatorikus topológiába is. Jelentős topo
lógiai tétele, hogy a többrétegű Riemann-felületek rétegeinek szá
ma mindig páros. E tételt PoiNCARÉtól függetlenül 1888-ban VITO
VOLTERRA (1860-1940), az Anconában született, Pisában, Torinó
ban és Rómában professzorkodó itáliai matematikus is bizonyítot
ta, így a felfedezés neve: Poincaré-Volterra-tétel.
Térjünk vissza végül a dimenzió fogalmára, amelynek kapcsán
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POINCARÉ neve felmerült. Megállapította, hogy az egydimenziós
alakzatot két különálló alakzattá változtathatunk egy nem szélső
pontjának, tehát egy 0 dimenziós részének elhagyásával. Ugyanígy
a kétdimenziós sík két félsíkra esik szét, ha elhagyjuk egy egyene
sét, illetve a kétdimenziós felület két felületté bomlik, ha elhagyjuk
egy zárt görbéjét, tehát egydimenziós részét. Általában az n-dimenziós alakzat bármelyik két pontja elválasztható, ha elhagyjuk az
alakzat e két pontja között húzódó, alkalmasan választott («—1)
dimenziós részét, de ezt a célt nem érhetjük el egyetlen, («— l)-nél
kisebb dimenziójú alakzat elhagyásával sem.
A dimenzió fogalma a topológiában azért fontos, mert két kü
lönböző dimenziójú alakzat nem lehet homeomorf, azaz a dimen
ziószám topológiai invariáns. POINCARÉ dimenzió meghatározását
fejlesztette tovább PAVEL SZAMUILOVICS URISZON (1898-1924) az

odesszai születésű moszkvai professzor. Szerinte: Egy alakzat a
P pontjában akkor n-dimenziós, ha: 1. a P pont bármilyen kis kör
nyezetében létezik olyan (»— 1) dimenziós részalakzat, amely a
P pontot elválasztja az eredeti alakzatnak a P környezetén kívüli
minden pontjától. 2. A P pont elég kis környezetében («—l)-nél
kisebb dimenziójú alakzat az elválasztást nem hozhatja létre. E két
feltételhez még hozzátartozik a 0 dimenziós alakzat definíciója.
Eszerint a 0 dimenziós alakzatban nincs egynél több pontból álló
összefüggő alakzat.
Más úton járt a dimenziószám meghatározásánál a két francia
matematikus:

HENRI

LOUIS

LEBESGUE

(1875-1941)

és

FÉLIX

ÉDOUARD ÉMILE BOREL (1871-1956). Lássuk tételüket először két
dimenziós alakzaton, a 341. ábrát figyelve. Osszuk fel görbékkel a
felületet tetszőleges kis felületrészekre. Lesznek a kétdimenziós fe
lületnek olyan pontjai, amelyek három vagy annál több részfelület
hez, „fedőhöz", „cseréphez" tartoznak, amint ez az ábra a) felén
látható. Található azonban az ábra b) részének tanúsága szerint
olyan felosztás, amelynél a felület egyetlen pontja sem tartozik há
romnál több részfelülethez. E szemlélet alapján belátott állítást ál
talánosítsuk, és akkor eljutunk a Lebesgue-Borel-féle dimenzió
definícióhoz : /j-dimenziós az az alakzat, amelyet ha felosztunk zárt
részalakzatokra (fedőkre), akkor lesznek az alakzatnak olyan pont
jai, amelyek legalább (n+l) számú fedőhöz tartoznak, de mindig
lehet olyan fedőrendszert találni, amelynél egyetlen pont sem tar
tozik («+ l)-nél több fedőhöz. Érdekes, hogy az Uriszon- és a
Lebesgue-Borel-féle definíció nem mindig egyenértékű.
A topológia fejlődésének további nagy lendületet és új irányt
adott GEORG CANTOR (1845-1918) halmazelmélete. Az a felfogás,
hogy a geometriai alakzat pontok halmaza, arra indították

A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE

LUITZEN EGBERT JAN BROUWER (1881-1966) holland matematikust,

hogy összekapcsolja a halmazelméletet és a topológiát. BROUWER
a holland Overskben született, és 1912-től 1951-ig az amszterdami
egyetem professzora volt. Az 1911-1913-as években számos írása
jelent meg a topológia köréből. Működése hatalmas lökést adott
a halmazelméleti topológia kibontakozásához. Nevét őrzi az al
gebrában a Brouwer-csoportok, a funkcionálanalízisben a Brouwerelv és a topológiában a Brouwer-halmaz. A halmazelméletben je
lentkező nehézségek leküzdésére az elsők között kezdeményezte a
matematika alapelveinek a felülvizsgálását, különösen a harmadik
kizárásának elvével szemben a matematikai intuicionizmus szelle
mében. Ő fogalmazta meg határozottan, hogy a topológia a köl
csönösen egyértelmű és kölcsönösen folytonos transzformáció in
variánsainak az elmélete. Közben azonban
HERMANN KLAUS HUGÓ WEYL (1885-1955) német matematikus

1913-ban,amikorGöttingenben az absztraktRiemann-felületről tar
tott előadást, kifejtette, hogy az absztrakt felületek mintájára a
pontok kétdimenziós halmaza helyett kialakítható egy általános
absztrakt kétdimenziós sokaság. A sokaság elemeit is nevezhetjük
pontoknak, de pontok sokaságán, pontok halmazán érthetjük bár
milyen objektumok sokaságát, ahol az objektumok nem feltétlenül
a geometria pontjai, hanem bármilyen kézzelfogható vagy absztrakt
fogalmak. Ilyen értelemben egy halmaz pontjai esetén nem a pon
tok mibenléte az érdekes, hanem csupáncsak a köztük fennálló re
lációk. Ilyen elgondolás alapján megfogalmazott a topológia szá
mára egy alkalmas folytonosságdefiníciót is. WEYL Elmshornban
(Schleswig-Holstein) született, Göttingenben HILBERT tanítványa
volt, ugyanott tanított 1908 és 1913 között, majd 1913-tól 1930-ig
a Zürichi Műegyetem professzora lett. 1933-ban Amerikába emig
rált, ahol a Princeton Egyetemen kapott katedrát.
A halmazelméleti topológiában a folytonosság fogalmát az ele
mek szomszédsága vette át. Ennek első axiomatikus megfogalma
zója FÉLIX HAUSDORFF (1868-1942) német matematikus, a lipcsei,
majd a bonni egyetem professzora volt. A matematika számos te
rületén ért el kiváló eredményeket. Most az 1914-ben megjelent
Grundzüge der Mengenlehre (A halmazelmélet alapelemei) című
könyvét idézzük. A halmaz elemeinek a mivoltával nem, hanem
csak az azok közti kapcsolatokkal törődött. HAUSDORFF topológiai
terének (az x elemek H halmazának) axiómái a pontok (az elemek)
„szomszédságát" határozzák meg:
1. Minden x ponthoz tartozik legalább egy S(x) szomszédság
(H részhalmazként), és minden S(x) szomszédság tartalmazza x-et.
2. Ha S(x) és R(x) ugyanannak az x pontnak két szomszédsága,

A TOPOLÓGIA

659

akkor létezik az x pontnak olyan U(x) szomszédsága, amely az
eló'bbi kettőnek részhalmaza.
3. Ha az y pont eleme az x pont S(x) szomszédságának, akkor
létezik y-nak olyan U(y) szomszédsága, amely 5(x)-nek részhalma
za.
4. Ha a különböző x és y pont szomszédsága S(x), illetve
U(y), akkor S ^ - n e k és U(y)-nak nincs közös pontja.
A XX. században a topológia és főleg a topológiai gondolkodás
mód átitatta csaknem az egész matematikát. Abban, hogy ez így
van, komoly szerep jutott az amerikai matematikusoknak is. Igaz
ságtalan volna, ha ezt nem méltatnánk legalább néhány kiemelke
dő név felsorolásával.
JAMES WADDELL ALEXANDER (1888-1971), a Princeton Egyetem

professzora bizonyította be a poliéderek dualitásának törvényét,
amelyre a szovjet tudósok felépítették a topológiai dualitás általá
nos elméletét. írt a felületek folytonos transzformációjának fix
pontjairól, a csomók elméletéről stb.
GEORGE DÁVID BIRKHOFF (1884-1944) a Harvard és a camb

ridge-i egyetem professzora volt. Munkái tárgyalják a fixpontok el
méletét, a topológiai és halmazelméleti módszerek alkalmazásait
stb.
SOLOMON LEFSCHETZ (1884-1972) a Princeton Egyetem tanára
lefektette a topológiai folytonos transzformációk algebrai elméle
tének alapjait.
OSWALD VEBLEN (1880-1960) az amerikai topológiai iskola ve
zetője volt a Princeton Egyetemen.

George Dávid Birkhoff
magyar matematikusok
társaságában; a képen
Riesz Frigyes,
Kerékjártó Béla, Haar Alfréd,
König Dénes, Ortvay Rudolf,
Kürschák József,
Georg Dávid Birkhoff,
Olivér Kellogg, Fejér Lipót,
Radó Tibor, Lipka István,
Kalmár László és Szász Pál
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Az amerikai topológiai iskolával párhuzamosan igen sikeresen
működött az 1920-1930-as években és működik ma is a lengyel és
a szovjet topológiai iskola. Megemlítjük végül a szovjet matemati
kusok közül azokat, akik leginkább eló'revitték a topológia fejlő
dését.
LEV SZEMJONOVICS PONTRJAGIN (1908-) általánosította az imént

említett ALEXANDER dualitástörvényét, és ezzel a topológiában új
kutatási területet tárt fel. Továbbépítette a kommutatív topológiai
csoportok elméletét. Eredményes vizsgálatokat végzett a topologikus algebrában, és írt egy nagyszerű összefoglalást a folytonos
csoportokról.
PAVEL SZERGEJEVICS ALEKSZANDROV (1896-) moszkvai profesz-

szor tanítványa volt PONTRJAGIN. ALEKSZANDROV a megalapítója
a szovjet topológiai iskolának. A topológiai dualitásnak számos
törvényét ő fedezte fel. Megteremtette a bikompakt terek elméle
tét. Számos topológiai törvényt neveztek el róla.
PAVEL SZAMUILOVICS URISZON a moszkvai egyetem professzora

volt. Fontos szerepet játszott a dimenzió fogalmának tisztázásában,
a topológia számos törvényének felfedezője.
ANDREJ NYIKOLAJEVICS KOLMOGOROV a moszkvai egyetem pro

fesszora, akadémikus. Jelentős eredményeket ért el a függvényel
méletben, a valószínűségszámításban, a logikában, a funkcionál
analízisben és a topológiában. Ő indította el az ún. V-homológia
elméletét. Neve a matematika csaknem minden területén felbuk
kan.
A mába nyúló felsorolást még sokáig folytathatnám. EmlíthetGrant WoodTavaszi szántás (1936)
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S Y a r CSÁSZÁR ÁKOS (19.24-) és HAJNAL ANDRÁS (1931—)
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topológiai munkásságát is. A jelenkor nagyjaival azonban főleg a
jelenkor nagyjai foglalkoznak, és alkotásaik csak néhány évtized
múlva válnak történelemmé. E fejezet vázlatosan ismertetett prob
lémái tanúsítják, hogy a topológia lényegesen más gondolkozás
módot kíván, mint a matematika más területei. Ebből a szempont
ból leginkább a szintetikus geometriához lehetne hasonlítani. Ez a
sajátos gondolkozásmód sajátos tárgyából ered. Az aritmetikai
mennyiségi problémák más úton közelíthetők meg, mint a topoló
gia minőségre, minőségi kapcsolatokra vonatkozó kérdései. Annál
inkább érdekes, hogy a topológia, a topológiai gondolkozás a
XIX. század végén, a XX. század elején váratlanul gyorsan beszi
várgott a matematika többi területére, a függvénytanba, az algeb
rába, és a halmazelmélettel karöltve matematikaszerte a halmaz
elméleti és a topológiai gondolkozás hozta meg a modernséget, az
újfajta kérdéseket, a rohamos továbbfejlődést.

A DISZKRÉT GEOMETRIA

A geometriai fejezetek végén röviden megemlítjük a geometriának
egy nagyon új ágát, a diszkrét geometriát. A püthagoreusok vetet
ték fel először azt a kérdést, hogy milyen egybevágó szabályos sok
szögekkel lehet a síkot hézagmentesen beborítani. Általában a sí
kot hézagtalanul befedő, egymásba nem hatoló sokszögeket, ha
minden sokszög oldalához csak egyetlen másik sokszög oldala il
leszkedik, mozaikoknak nevezzük. Milyen mozaikok léteznek? Mi
lyen egybevágó sokszögekből készíthető mozaik? Hogyan lehet
egybevágó síkidomokkal a síkot a legsűrűbben befedni? Ezekkel
és hasonló kérdésekkel foglalkozik a diszkrét geometria. Újabb
kori fellendülése MiNKOWSKinak a kristályosztályokra (kristály
rendszerekre) vonatkozó vizsgálataival kezdődött. Hazánkban e
geometriaágnak világszerte ismert művelője FEJES TÓTH LÁSZLÓ
(1915-).

