
A MATEMATIKAI ANALÍZIS 
TÖRTÉNETE 

A matematikai analízist, a differenciál- és integrálszámítást, külö
nösen kezdetben, a végtelen kicsiny mennyiségekkel, az infinitezi-
málisokkal való számolás jellemezte. Ezért szokás infinitezimális 
számításnak is nevezni. Azok a feladatok, amelyeknél felmerült az 
infinitezimálisokkal való számolás szüksége, nagyjából két csoport
ba oszthatók. Az egyikbe tartoznak az érintőkkel kapcsolatos szá
mítások és a változások sebességének a meghatározása. Ezekkel 
foglalkozik a differenciálszámítás. A másik csoportba sorolhatók a 
terület-, térfogat-, súlypont- és nyomatékszámítások, amelyek ál
talánosságban az integrálszámítással oldhatók meg. 

Amint azt ARKHiMÉDÉsznél is láttuk (178. oldal), az integrálszá
mítással megoldható feladatoknak már az ókorban komoly hagyo
mányai voltak. Szigorúan véve ezek nem számítások, hanem bizo
nyítások : A matematikában megkövetelt szabatosságnak meg nem 
felelő módszerekkel megsejtett eredmények igazolásai. A szó szo
ros értelmében vett számítást a határérték fogalmának tisztázása 
tette lehetővé, amikor világossá lett, hogy az infinitezimálisok való
jában határértékek. Ennek a felfedezésnek a hiányában ARKHIMÉ
DÉSZ rendszerint mechanikai jellegű, olyan eljárással indult, amely
nek a mélyén ott rejtőzött a geometriában elfogadhatatlan atomos 
felfogás, amely szerint valamely geometriai alakzat elemi, tovább 
nem osztható alakzatok összessége. A bizonyításhoz pedig tökéle
tes biztossággal használta EUDOXOSZ kimentési eljárását (134. ol
dal). 

A görög ókorban azonban a kimerítés módszere szigorúan véve 
nem kezdeti alakja sem a differenciál-, sem az integrálszámításnak. 
Az első inkább bizonyítási eljárás, az utóbbi kettő pedig, név sze
rint is, számolási eljárás. Az infinitezimális számításnak sokkal in
kább forrásai azok az ügyeskedések, amelyekkel a kimentési eljárás 
bizonyítási része előtt meg lehetett sejteni a bizonyítandó ered
ményt. KEPLER neve éppen azért került be az analízis történetébe, 
mert szerette volna általánosítani ARKHIMÉDÉSZ eredményt megjó
soló módszereit. Kutatta, hogyan lehetne elfogadható számítással 
eljutni a megoldáshoz, feleslegessé téve a nehézkes kimerítési eljá
rást. Csillagászként is érdekelte például a területszámítás problé-
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mája. Ezt tükrözi a bolygómozgás általa feltalált második törvénye 
is, amely szerint a bolygó rádiuszvektora egyenlő idők alatt egyenlő 
területeket súrol. Az ellipszisszeletek területének kiszámításához az 
akkori módszerek nem voltak elegendők. KEPLER eljutott odáig, 
hogy egységes eljárást talált - bár hézagos és olykor hibás gondo
latmenettel - a forgástestek térfogatának a kiszámítására. Módsze
rének lényege, hogy a testet végtelen sok szeletre, tehát végtelen ki
csi térfogatokra bontotta, azután a szeletekből szükség szerint vala
milyen, a térfogatot nem változtató átalakítással olyan testet ra
kott össze, amelynek térfogatát már ki tudta számítani. Módszeré
re láttunk néhány példát az 523—525. oldalakon. 

KEPLER ilyen irányú útkeresését azonban megelőzte SIMON 
STEVIN. Az 1586-ban megjelent Statikájában (Weeghconst) a há
romszög súlypontját a következőképpen határozta meg. írjunk a 
342. ábra általános háromszögébe egyenlő magasságú paralelog
rammákat. Ezek egyik oldalpárja az AB-ve\, a másik oldalpár pe
dig a CD súlyvonallal párhuzamos. Egyenletes tömegeloszlás ese
tén mindegyik paralelogramma súlypontja a tükrözési centrumá
ban van, azaz a DC szakaszon. Mindegyik paralelogramma töme
gét egyesítsük a súlypontjában. Az így nyert tömegpontok közös 
súlypontja szintén a CD szakaszra illeszkedik. STEVIN indoklása 
szerint minél jobban növeljük a beírt paralelogrammák számát, an
nál kevesebb lesz a különbség a háromszög és a paralelogrammák 
összessége között. Tehát a háromszög súlypontja a CD súlyvona
lon van. A „tehát" szóban sűrűsödik STEViNnek az a megállapítása, 
amelyet ma így mondhatnánk: A beírt paralelogrammák összegé
nek határértéke a háromszög. Persze-ezt STEVIN sohasem mondta 
így, de mégis, ez a „tehát"-tal áthidalt hiányos következtetési fo
lyamat határozottan a határérték fogalmának kialakulása felé mu
tat. Az ókori és a Stevin-féle módszer különbsége nyilvánvaló. 
STEVIN a kétoldali közelítést leszűkítette egyoldali közelítésre, és 
ezt nem bizonyításra, hanem számításra használta fel. Ugyanígy 
járt el a görbe vonalú síkidomok és testek (forgásparaboloid súly
pontja) esetében is. 

A térfogatszámításban már KEPLERnél is fellelhető - mintegy 
nyelvbotlásként - az „indivisible", az oszthatatlan szó. így nevezte 
olykor azokat a végtelen kicsiny térfogatú szeleteket, amelyekre a 
kiszámítandó térfogatú testet gondolatban felbontotta. Nála az 
oszthatatlanok ugyanolyan dimenziójú infmitezimálisok, mint az 
az alakzat, amelynek a részei. Ennél még merészebb elképzelést 
kockáztatott meg 

BONAVENTURA CAVALIERI (1598-1647) olasz matematikus, GALILEI 
tanítványa. 1635-ben jelent meg sokévi munkájának eredménye
ként a Geometria indivisibilibus continuorum nova quadam ratione 
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promota (Az új módon kifejtett oszthatatlan folytonos mennyiségek 
geometriája). Ezt követte 12 évvel később az Exercitationes geo-
metricae sex (Hat geometriai gyakorlat). E két mű tette nevét hal
hatatlanná. A maga korában mindkettő komoly vetélytársa volt 
KEPLER Doliometriájának (Hordószámítás). Ezekben dolgozta ki 
KEPLER és GALILEI elképzelései nyomán az oszthatatlanok elméle
tét. Valójában visszament ARKHiMÉDÉsznek ahhoz az alapötleté
hez, hogy egy síkidomot párhuzamos húrjai vagy egy testet pár
huzamos síkmetszetei összességének tekintett. Ez valójában a geo
metriában tarthatatlan atomos felfogás. A síkidom atomjai, oszt
hatatlanjai a húrok, a testé pedig a síkmetszetek. KEPLERnél egy 
alakzat oszthatatlanjai az alakzattal azonos dimenziójú infinitezi-
málisok voltak, CAVALiERinél pedig a felbontott alakzaténál egy-
gyel alacsonyabb dimenziójú „végtelen kicsinyek". Erre a gondo
latra építette fel CAVALIERI a terület- és a térfogatszámításban gyü
mölcsöző számolási eljárását, amely később a határozott integrál 
fogalmához vezetett. Érdemes CAVALIERI néhány gondolatmenetét 
végigkísérni azért, hogy észrevegyük annak eredményes voltát és 
egyben hiányosságait is. 

Az első példánk az alapelvet mutatja. A 343. ábrán az/^x) és 
f2(x) függvények görbéi hasonlóak, tehát az [a, b] intervallumon 
az yí:y2=c arány állandó. Nyilván az y^ek összességének, a 
£y fiiek, és az y2-k összességének, a £y2-nek az aránya is ugyan
akkora: Eyx: Ey2=c. CAVALIERI szemléletében az_yt-ek összessé
ge (nem a mérőszámok összessége!) az ABCD síkidomot alkotja, 
az y2-k összessége pedig az ABEF síkidomot jelenti. A Cavalieri-
elv szerint tehát: 

*ABCD '• tABEF = AFl : ~ V 2 = C -

Ez az állítás elődje a 
* b 

*ABCD • 'ABEF^ / A(x) dx : I f2(x) áx 

Bonaventura Cavalieri 

343. ábra 

egyenlőségnek. Amint látjuk, e megállapítás csak azokra az ese
tekre érvényes, amelyekben az [a, b] intervallumon minden x-re 
nézve az yx :y2 arány egyenlő. 

CAVALIERI bizonyos esetekben az y oszthatatlanok hatványainak 
az arányát is kiszámította. Egy ilyen számítást követhetünk a 344. 
ábra alapján, amelynek segítségével CAVALIERI az oszthatatlanok 
köbének az arányát számította ki. Az ABCD paralelogrammát az 
AC átló két egybevágó háromszögre bontja. Határozzuk meg, hogy 
mi az arány az ACD háromszög AB-\e\ párhuzamos oszthatatlan
jainak köbösszege és a paralelogramma ^4B-vel párhuzamos oszt
hatatlanjainak a köbösszege közötti 

344. ábra 



c 
a=2+X 

és u c 

b=-2-x, 

a2+b2= 
* 

Y+2x2, 

Ea2+ Eb2= 2E[ ~)2+2Ex2 
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Vezessük be az ábrán kis betűkkel írt jelöléseket. Ezeket hasz
nálva a feladat a Ec3: Ea3 arány meghatározása, ahol a E jel most 
a Cavalieri-féle összesítést jelenti. 

Segédtételként határozzuk meg a Ec1 és a E(a2+b2) arányát! 
Ehhez rajzoljuk meg a HJ középvonalat, és vezessük be az AHJC 
hurkolt négyszög x oszthatatlanjait. Az ábra „pillanatfelvételén": 

vagyis 

tehát 

Az ACD és ABC háromszögek egybevágósága miatt Ea2= Eb2. 
Vegyük még észre, hogy az AHJC hurkolt négyszög területe fele 

az ACD háromszög területének, tehát Ex : Ea= •= . Ebből Cavalieri 
1 

arra következtetett, hogy Ex2: Ea2=j , és ekkor: 

2Ea2=\ Ec2+\ Ea1, amiből: 3Ea2=Ec2. 4 4 

Az ACD háromszög oszthatatlanjainak négyzetösszege tehát há
romszor kisebb az ABCD paralelogramma oszthatatlanjainak négy
zetösszegénél. 

Térjünk vissza most az eredeti feladathoz! 
Mivel 

c3=(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3, 

azért 
Ec3 = Ea3+3 Ea2b+3 Eab2 + Eb3. 

Vegyük tekintetbe, hogy az ACD és ABC háromszögek egybevágó
sága miatt 

Ea3= Eb3, és ugyanezért Ea2b= Eab2, 

tehát: 

Ec3=2Ea*+6Ea2b. (1) 

Másrészről: 

Eci=cEc2=cE(a+b)2=cEa2+ cEb2+2cEab=2cEa2+2cEab. 

Segédtételünk értelmében: 

Ea2=jEc2, 
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tehát: 

Zc*=^cZc2+2cZab=^ Zc3+2cZab--

= ^Zc3+2(a+b)Zab=^ Zci+2Eá1b+2Eabt= 

Innen: 
= ^Ec3+4Za2b. 

Sa2b^~Sc\ 

Ennek alapján az (1) összefüggés így alakul: 

£c3=2Za3+6.^2;c3 vagy 2Ja3=^ZcK 

A most látott módon CAVALIERI végigvizsgálta az oszthatatlanok 
hatványösszegviszonyait egészen a 9 kitevőig, és azután kimondta 
az általános szabályt: 

1 2c", EcC= 
ami pedig elődje az 

í i+1 

a 

I x"dx= 
„H+l 

n+í 

határozott integrálnak! 
Eddigi példáinkban CAVALIERI oszthatatlanjai mindig szakaszok, 

tehát egyenes vonalúak voltak. Ő azonban bevezette a görbe vo
nalú oszthatatlanokat is. CAVALIERI oszthatatlanjainak lelkes híve 
volt barátja: 

EVANGÉLISTA TORRICELLI (1608-1647) itáliai matematikus és 
fizikus. CAVALIERI eljárásának nemcsak előnyeit, hanem hiá
nyosságait is látta. Erre mutat, hogy a De dimenzione paraboláé 
(A parabola kiterjedéséről) című munkájában CAVALIERI módsze
rét sokszor kiegészítette ARKHIMÉDÉSZ kimentési eljárásával. Eb
ben a művében 21 parabolakvadratúrat mutatott be, részben az 
ókori, részben a Cavalieri-módszerrel. Az érthetőség és az alkal
mazás ügyességében túlhaladta mesterét. Erről tanúskodik, hogy 
1641-ben a Cavalieri-módszerrel meghatározta annak a végtelenbe 
nyúló forgástestnek a térfogatát, amelyet a 345. ábra szemléltet. 
Ezt határolja a szimmetriatengelye körül megforgatott egyenoldalú 
hiperbola által leírt hiperboloid és az adott átmérőjű (AB) körlap. 
TORRICELLI büszke volt erre az eredményére, nem tudta, hogy már 
megelőzte őt a XIV. századi ORESME, sőt valószínűleg FERMAT és 
GILES PERSONNE DE ROBERVAL (1602-1675) francia matematikus is, 
aki CAVALiERitől függetlenül szintén kidolgozta az oszthatatlanok 
módszerét, és azt nemcsak területek, térfogatok, hanem görbék ív
hosszainak kiszámítására is alkalmazta. 

Evangélista Torricelli 

345. ábra 



A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE 

Érdemes még megemlítenünk ToRRiCELLinek egy kinematikai 
gondolatmenetét, amelynek alapján a görbék egy osztályánál az 
érintő új definícióját tudta megadni. Az ókorból átvett meghatá
rozás szerint az érintő olyan egyenes, amelynek a görbével egy 
közös pontja van, és a görbe ezen egyenes egyik oldalán fekszik. 
TORRICELLI - meglepő módon - a szabadesésből indult ki. Már 
a XIV. században tudták, hogy a szabadesés egyenletesen gyorsuló 
mozgás. Láttuk, hogy ORESME grafikus úton kapta meg a Merton-
szabályt ( oldal), amely szerint a nulla kezdősebességű, egyen
letesen gyorsuló pont útja / idő alatt ugyanakkora, mint a vég
sebesség felével egyenletesen mozgó pont útja / idő alatt. Az utat 
tehát a 346. ábra OABC téglalapjának, illetve az OAD háromszög
nek a területe ábrázolja, ami CAVALIERI szerint az OAB három
szög oszthatatlanjainak az összessége. Ismeretes volt az is, hogy a 
szabadesés sebessége arányos az esés időtartamával. Ehhez GALI
LEI még hozzátette, hogy a megtett út arányos az elindulás óta 

elmúlt idő négyzetével, képletszerűen: s= = gt2, vagyis az út-idő-

grafikon parabola. Ezt a megállapítást fejlesztette tovább TORRI
CELLI. Megkérdezte, hogy mekkora volna a megtett: út, ha a se
besség nem az idővel, hanem az idő négyzetével lenne arányos 
(v = kt2). 

Ebben az esetben - gondolta - a megtett út nem az OAD három
szög oszthatatlanjainak az összessége, hanem ezen oszthatatlanok 
négyzetösszege volna. Ez pedig CAVALIERI szerint az OADE tégla-
lapbeli oszthatatlanok összességének (az OADE térületének) a har
mada, ami ugyanakkora, mint a sebesség-idő-grafikon (347. ábra) 
OAB „parabolikus háromszögének" a területe, illetve az OABC 
téglalap területének a harmada. A Merton-szabálynak megfelelően: 
A t idő alatt megtett út akkora, mint az az út, amelyet egyenlete
sen mozogva az a pont tenne meg t idő alatt, amelynek sebessége a 
vt= kt2 végsebesség harmada, és - tette hozzá TORRICELLI - most az 
út az idő köbével arányos, tehát az út-idő-grafikon harmadrendű 

parabola p=-5- t3\ • Hasonló módon: Ha a sebesség az idő köbé

vel arányos, akkor az út az idő negyedik hatványával arányos. 
k Képlettel: ha v=kt3, akkor s=-^t*. Általában, ha v=kt", akkor 

S= T t n + 1 . 

M+l 
Gondoljunk ezután a vízszintesen elhajított test mozgására. 

Ennél a sebesség vízszintes komponense állandó, a függőleges 
összetevője pedig a szabadesés sebessége, vagyis az utóbbi az idő
vel arányos. A test útja másodrendű parabola. Ha a sebesség füg
gőleges összetevője az idő négyzetével lenne arányos, akkor a test 
egy harmadrendű parabola mentén mozogna stb. Képzeljünk most 
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el, példa gyanánt, egy harmadrendű parabolán „esó"' testet (348. 
ábra). Szemeljünk ki ezen egy P pontot, és vegyük egységnyinek 
azt az idó't, amely alatt a test ideért. Ekkor az érintő' irányába eső 
PQ sebesség felbontható a vízszintes irányú, AP-\el egyenlő nagy
ságú PR és a függó'leges irányú, OA háromszorosával egyenlő' PS 
összetevőre. (Az egységnyi idő alatt megtett út, a fentiek szerint, 
számértékben a sebesség harmada.) Ennek alapján a P pontbeli 
érintő megszerkeszthető. TORRICELLI ezzel a szerkesztéssel, illetve 
az azt előíró AO : AB= 1 : 3 aránnyal definiálta a P ponthoz húz
ható érintőt. Általánosságban: Az w-ed rendű paraboláknál ez az 
arány 1 : n. Igaz, hogy az érintő ilyen módon való definiálása csak 
az y=ax" egyenletű parabolákra vonatkozik, de nem tagadható az 
ókori meghatározással szembeni új módja, valamint az sem, hogy 
rámutat az érintőmeghatározás és a területszámítás közötti kap
csolatra. TORRICELLI most vázolt kinematikai gondolatmenete két
ségkívül hatással volt BARROW angol matematikusra és annak ta
nítványára, NEWTONra is. 

348. ábra 

PASCAL az oszthatatlanok elméletét felhasználva, a róla elneve
zett számháromszög segítségével és jó adag intuícióval jutott el az 
y=x" parabola alatti terület kiszámításához. Gondolatmenete az 
1654-ben megjelent Potestatum numericarum summa (A számhat
ványok összege) című művében olvasható, öt évvel később, tehát 
1659-ben jelent meg a Traité des sinus du quart de cercle (Értekezés 
a negyedkör szinuszáról), amelyben az oszthatatlanok módszerével 
meghatározta a szinuszgörbe alatti területet, a [0, n] intervallum 
fölött. Ebben található az egyik ábrán a ma differenciálháromszög-
nek vagy karakterisztikus háromszögnek nevezett háromszög, 
amely különösen LEIBNIZ kezében vált a differenciálszámítás egyik 
alapábrájává. A 349. ábra feltünteti a g görbe E pontjához tartozó 
e érintőhöz és n normálisához tartozó BGD karakterisztikus három
szöget a CH intervallum fölött. Ennek a DG befogója az ordináták, 
és a BG oldala az abszcisszák különbsége. Megjegyzendő, hogy ez 
a háromszög nem PASCALnál jelent meg először. Használta már 
1624-ben SNELL, majd TORRICELLI és ROBERVAL is. PASCAL volt 
azonban az első, aki hangsúlyozta, hogy e háromszög két oldalá
nak BG : GD hányadosa mindig egyenlő az EF: AF hányadossal, 
bármilyen kicsinynek választjuk is a CH intervallumot. Ebben a 
megállapításban benne rejlik egy hányados határértékének a fogal
ma, ugyanakkor a számítási eljárás egésze összefüggést mutat a 
görbe érintője és a görbe alatti terület között. Hajlandók lennénk 
azt mondani, hogy PASCAL 1659-ben kiengedte kezéből a differen
ciálhányados és az integrál fogalmának, valamint az azok közti 
összefüggésnek a felfedezését. Maga LEIBNIZ is azt írta JOHANN 

349. ábra 
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BERNOUixinak 1703-ban, hogy PASCAL mintha bekötött szemmel 
járt volna. 

Ugyanezt mondhatjuk el PASCAL barátjáról, FERMAT-ról is. Már 
láttuk, hogy az analitikus geometria felfedezésének a dicsősége is 
szinte jobban megilletné őt, mint DESCARTES-OÍ. Majdnem így van 
ez a differenciálszámítás esetében is. FERMAT, aki szenvedélyesen 
szerette a görög és a latin klasszikusokat, PAPPOsznál találkozott 
a következő feladattal: Ha egy a szakaszt két részre osztunk, és az 
így nyert x és (a—x) szakaszokkal téglalapot készítünk, akkor en
nek a t=x(a—x) területe legnagyobb lesz, amikor x=a—x, vagyis 
amikor a szakaszt felezzük. Ettől a gondolattól ösztönözve FERMAT 
valamilyen általános módszert igyekezett kiagyalni a maximum- és 
a minimumesetek megállapítására. A most vázolandó módszerét 
1630 táján találta meg, de csak 1638-ban közölte egy DESCARTES-
hoz intézett levelében. így gondolkodott: 

Mérjünk fel az adott a szakaszra valamekkora x távolságot! Az 
x és az (a—x) szakaszokkal szerkesztett téglalap területe T= 
= x{a—x). Ha most az x távolság helyett valamilyen (x+E) távol
ságot mérünk fel, akkor az így készített téglalap területe: T ' = 
= (x+E)(a—x—E). A maximális terület esetén a T kifejezéséből 
éppen úgy meg kell kapnunk a maximális értéket, mint a 7"-éből, 
azaz ekkor kell, hogy T= T' legyen, vagyis 7" — T= 0. Részletesen : 

(x+E)(a— x— E)—x(a— x)— 0, 

amiből: 

aE—2xE—E2=0, azaz a—2x—E=0. 

Ugyanakkor számításba veendő, hogy a. T'—T esetén, PAPPOSZ 
szerint x= x+E, ami csak úgy lehet, ha E— 0. Ekkor pedig a— 2x= 

a 
= 0, tehát x—x • 

A matematikatörténetben ez az első olyan gondolatmenet, amely
ben egy változót megnövelünk egy kis értékkel, és azután a növek
ményt nullának nyilvánítjuk. FERMAT-nál hiányzott még az a „kis" 
mozzanat, amely felel arra, hogy az is-vel jelölt kis növekmény fo
kozatos zérussá válásakor mivé válik az E-t tartalmazó kifejezés, 
vagyis hiányzott a határérték fogalma. Ő inkább úgy gondolkodott, 
hogy a változó növelésével egy hamis egyenletet-kapott, amely ép
pen a maximum esetén válik helyessé, és ennek a feltétele az, hogy 
E=0 legyen. Azt sem tudta megindokolni, hogy az E=0 esetben 
miért éppen a maximumhelyet kapja meg. 

Kíséreljük végig FERMAT gondolatmenetét mai általános jelölé
sekkel! írjunk hát az y=x{a—x) helyett y=f(x)-et, és az E helyett 
Ax-et, valamint az j változását jelöljük ZÍj-nal! Ekkor: 
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y+ Ay=f(x+ Ax) 
Ay=f(x+Ax)-f(x) \:Ax 

Ay =f(x+ Ax)-f(x) 
Ax Ax 

f(x) maximális lesz - mondja FERMAT.-, ha Ax=0 esetén -—-=0. 

FERMAT tehát eljutott a differenciahányadosig, és valóban csak 
„pici" hiányzott ahhoz, hogy eljusson a differenciálhányadoshoz. 

FERMAT az integrálszámítás megközelítésében is lényeges hala-
p 

dást ért el, ami az y=x9 görbe alatti terület kiszámításában jelent
kezett. Az volt az egyik újítása, hogy visszatért az arkhimédészi 
hagyományokhoz, és a görbe alatti területet a 350. ábra szerinti tég
lalapsorozatba burkolta. A másik újítása pedig abból állt, hogy az 
OA intervallumot nem egyenlő' részekre osztotta, hanem az [O, x] 
közben az x-tengelyen kijelölte az x, ex, e2x, e3x, ... pontokat, 
ahol 0 < e < l . A két szomszédos osztópont közti szakaszokat vá
lasztotta a burkoló téglalapok alapjának. Számítsuk ki FERMAT-
val együtt az így keletkezett végtelen sok téglalap területösszegét! 

Az osztópontok abszcisszái: 

.Á- * *-~- - V * C7 ^ v * • • • 

A téglalapok alapjai: 

x(\ — é), ex{\ — é), e2x(l — e), ... 

A téglalapok magasságai: 
P P P 2p P 

xq, ei- x", e" • x", ... 

A téglalapok területei: 
P+9 P+9 P+9 2p+2q p+q 

(l-e)x « , (l-e)e « • x « , (l-e)e « -x « , . . . 

A téglalapok területei végtelen mértani sorozatot alkotnak, tehát 
területeik összege: 

P+9 

(l-e)jc « 

P+ 9 

l-e " 

Ahhoz, hogy a görbe alatti területet kapjuk, kell, hogy a tégla
lapok x-tengelyre illeszkedő' alapjai „végtelen kicsinnyé" váljanak. 
Ezt FERMAT úgy gondolta elérhetó'nek, ha e helyébe 1-et ír. Eló'bb 
azonban bevezette az e=Eq helyettesítést, valamint a területösszeg 
számlálóját és nevezőjét szorzattá alakította. így: 
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p+1 l - e P+Í \-E" 
x i • — = r 9 . = 

P + q l—£p+q 

l-e " 
*#* Q-E)(\+E+E2+E*+ ... +£«-') 

~X ' (Í-E)(l+E+E2+Ei+...+E"+''-1)' 

Most egyszerűsített (1 —2?)-vel, aztán e helyére 1-et írt, amikor is 
E= 1, tehát a görbe alatti terület: 

p+q 
p-±í q q • x « 

t=X 8 • — — = - , 

C p-ami nyilvánvalóan azonos az / xq áx határozott integrállal. 
o 

A figyelmes olvasó bizonyára észrevette azt a számos megmagya
rázatlan manipulációt, amelyet FERMAT az e szám „célszerű" meg
választásával kapcsolatban végzett, hiszen kezdetben az e-t úgy 
kellett megválasztani, hogy egynél kisebb pozitív konstans legyen, 
később pedig arra volt szükség, hogy nullává váljék. Milyen jogon 
történhetett ennek a főszereplővé lett e-nek egyazon feladaton be
lüli többféle értékválasztása ? Erre bizony FERMAT nem adott ma
gyarázatot, de mentségéül szolgál - ha ugyan a más hibája ment
ség -, hogy hasonló hiányosságok LEiBNiznél éppen úgy fellépnek, 
mint NEWTONnál. 

FERMAT is bekötött szemmel járt. A franciák e kiválósága, aki 
olyan feladatokat oldott meg, amelyben együtt szerepelt az érintő
probléma és a területszámítás, aki a PASCALéhoz nagyon hasonló 
differenciálháromszög segítségével ívhosszat számított ki, akinél 
minden együtt volt ahhoz, hogy őt tisztelhessük a differenciál- és 
integrálszámítás felfedezőjeként, mégsem érdemelte ki ezt a címet. 
Éspedig azért, mert nem vette észre az érintőfeladat és a terület
számítás mélyebb kapcsolatát, és nem dolgozta ki integrálmód
szerét általános számítási eljárássá. Nem tette meg az utolsó lépést, 
amellyel megteremthette volna a geometriai feladatoktól független 
differenciálhányados és integrál fogalmát. Ahhoz, hogy ezek a fo
galmak megszülethessenek, szükség volt egy további absztrakcióra, 
amelyet nem ő és nem a hozzá nagyon közel járó PASCAL tett meg, 
hanem egymástól függetlenül NEWTON és LEIBNIZ. Ezt azonban 
még megelőzte egy nem hosszú, de feltétlenül megemlítendő fejlő
dési szakasz, amely - többek között - WALLIS, GREGORY és BARROW 
nevéhez fűződik. 

WALLIS CAVALIERI nyomdokain haladt, amikor a fejlődés irá
nyába fogalmazta át az oszthatatlanok módszerét, az eljárás arit-
metizálásával. Műve, az Arithmica infinitorum (A végtelenek arit-
mikája) 1655-ben jelent meg. A 351. ábrán látható egy azonos 
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alapú (a) és magasságú (m) háromszög és paralelogramma. Ezekbe 
berajzoltunk CAVALIERI oszthatatlanjaiból néhányat. WALLIS az 

a alapot n egyenlő részre osztotta, és egy ilyen - részt távolság

egységnek tekintett. Ezután az alappal párhuzamos húrok közül 

kiindulásul csak azokat tüntette fel, amelyek az - egységnek egész 

számú többszörösei, vagyis amelyek méró'számai a háromszögben 
rendre: 0, 1, 2, 3, .. .,«, és a téglalapban :n,n,n, ...,n. Ebben a 
megközelítésben az oszthatatlanok összegének aránya: 

0 + 1 + 2 + 3 + . . . + »_ »(«+!) _1 
n+n+n+n+ .. . + n~ 2n(n+ 1)~~2' 

Ez a hányados minden pozitív egész értéknél ^, és ha n végtelen 

nagy lesz, akkor is. Ez tehát a háromszög és a téglalap területének 
az aránya. 

Hasonló elképzeléssel az oszthatatlanok négyzetösszegének az 
aránya a háromszög és a téglalap esetén: 

0 2 + l 2 + 2 2 + . . . + n2 1 
« 2 + n 2 + n 2 + . . . + n2~*3 ' 

Az - -ot WALLIS úgy állapította meg, hogy megfigyelte e hánya

dost az n= 1, 2, 3, . . . értékeknél, és a kapott =, ^ , ^, ^, . . . 
1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 6 8 0 

sorozat elemeit 5 + 7 , Ö + T ^ » ö+Tö > 3+24' ' - a l a k b a n í r t a f e l > 

Nem nehéz észrevenni, hogy az 5 -tói való eltérés általánosságban 
1 . . 

jr-, ami az n növelésével bármilyen kicsinnyé tehető'. 
Az oszthatatlanok hatványkitevőit növelve, WALLIS k=9-ig szá

mította ki az arányokat, és azután általánosságban is kimondta, 
hogy: 

0*+l*+2 f c+3fc+... + n*_ 1 
nk+nk+ «*+«*+.. . + n f c _ k+ 1 ' 

1 

ami pedig megfelel a későbbi / xk dx=-r—7- határozott integrál-
0 

nak. WALLIS gondolatmenetét áttekintve szinte úgy kell visszatar
tani magunkat, hogy ki ne ejtsük a határérték szót. A Cavalieri-
módszerre épített Wallis-féle aritmetizációhoz már megint „csak" 
a határérték megfogalmazása és a határérték-számítás kidolgozása 
hiányzott, valamint a más függvényekre is érvényes általánosítás. 
WALLIS idézett könyve hatással volt az analízis fiatal úttörőjére, 
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JAMES GREGORY (1638-1675) skót matematikusra és csillagászra is. 
Egyik nagyapja, ALEXANDER ANDERSON (1582-1619) kiadta VIÉTE 
munkáit. GREGORY kiváló matematikai felkészültségét tehát az ott
honi légkör is biztosította. Egyik pártfogójáról, JOHN CoLLiNsról 
(1625-1683), a Royal Society akkori könyvtárosáról szintén érde
mes megemlékeznünk. Kiterjedt tudományos levelezésével olyan 
szerepet játszott az új felfedezések terjesztésében, mint annak ide
jén a franciáknál MARIN MERSENNE. GREGORY az 1664-68-as évek
ben Itáliában került közel az infinitezimális módszerhez, főleg 
STEFANO DEGLI ANGELI (1623-1697) páduai professzor révén, aki 
CAVALIERI tanítványa volt. GREGORY még Páduában adta ki 1667-
ben a Vera circuli et hyperbolae quadratura (A kör és a hiperbola 
helyes kvadratúrája) című könyvét, amellyel az infinitezimális szá
mítás jelentős fejlesztője lett. 

Nem követte az oszthatatlanok módszerét, hanem ő is visszatért 
az antik forráshoz, ARKHiMÉDÉszhez. Az ókori alapból kiindulva 
kísérelte meg a kétoldali közelítés aritmetizálását. Először a körnél 
és a hiperbolánál mutatta meg, hogy ha például a körbe és a kör 
köré szabályos háromszöget rajzolt, és ezek oldalszámát folytató
lagosan megduplázta, akkor a belső területek és a burkoló terüle
tek is olyan végtelen sorozatot alkottak, amelyek konvergálnak egy
máshoz, vagyis a két sorozat megfelelő elemei közötti különbség 
tetszőleges kicsinnyé tehető. Más szavakkal: mindkét sorozat egy 
közös határ felé közeledik, amely mintegy a két sorozat „utolsó" 
elemének tekinthető, és ez nem más, mint a kör keresett területe. 
A konvergens szót ilyen értelemben ő honosította meg a matemati
kában. Az érintő meghatározásában FERMAT módszerét követte, 
azzal a különbséggel, hogy míg FERMAT E betűvel jelölte a változót 
növelő és később nullának tekintett kis mennyiséget, addig WALLIS 
egy kis nullával (o). Ezt csak azért említem, mert ez utóbbi jelölést 
NEWTON is átvette. 

GREGORY az analízis későbbi eredményeiből már meglepően so
kat ismert. Ezeket az 1668-ban megjelent két művében adta közre. 
Bennük összefoglalta korának hasonló tárgyú eredményeit is. Az 
egyik Páduában jelent meg Geometriáé pars universalis (A geomet
ria általános része) címmel, a másikat Londonban adta ki. Ennek 
címe: Exercitationes geometricae (Geometriai gyakorlatok). GRE
GORY nem választotta el az algebrai, illetve az analitikai módszere
ket a geometriaiaktól. Ez nem szerencsés módon azt eredményezte, 
hogy műveit nehézkes stílusú geometriai nyelven fogalmazta meg. 
Ez az egyetlen oka annak, hogy számos felfedezése más nevét vi
seli. 

Megoldott feladatai nyomán állítható, hogy ha nem is fejtette ki, 
de látta a kvadratúra és az érintőszámítás inverz voltát. Teljesen 
önállóan általánosította a binomiális tételt törtkitevőkre is. Ekkor 
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ugyan megvolt már NEWTON hasonló eredménye, de csak íróaszta
lának fiókjában. Valójában GREGORY fedezte fel a Taylor-sort, és 
elsó'ként ismerte a tg x, sec x, arctg x és arcsec x Maclaurin-sorát 
is. Ezek közül csak az 

X 

/ 
dx x3 x5 x1 

n _ ? = a r c t g * = x - T + y - y + . . , 

sor viseli az ő nevét. NEWTON egyetemista korában GREGORY 
Cambridge-ben tanított, így nincs kizárva, hogy tanította NEWTONL 
Az angolok e világhíres nagyságára azonban igazán 

ISAAC BARROW (1630-1677) angol matematikus és teológus volt 
nagy hatással. BARROW két műve: az 1669-ben megjelent Lectiones 
opticae (Optikai előadások) és az egy évvel késó'bbi Lectiones 
geometricae (Geometriai eló'adások). 

Ez utóbbi mű bizonyítja, hogy BARROW nemcsak tisztában volt 
az érintó'- és a kvadratúrafeladatok akkor ismert minden csínjával-
bínjával, hanem világosan látta is a két problémakör összefüggését, 
amelyet ilyen tisztán GREGORY vett észre. BARROW azonban ugyan
csak nehézkes geometriai nyelvet használt, és ez megakadályozta, 
hogy módszere jól kezelhető' analitikus algoritmussá fejlődjék. 
A Lectiones geometricae tizedik előadásából közöljük most egy 
gondolatmenetét modern formában, az y=px3 harmadrendű pa
rabola példáján: 

Határozzuk meg az y=px3 görbe M(x, y) pontjához húzott érin
tőjét (352. ábra) . Ez az érintő az x-tengelyt a T pontban metszi. 
A PT szubtangens ismeretében az adott M ponthoz tartozó érintő 
már megrajzolható. A PT kiszámítása végett mérjünk fel a görbére 
egy olyan kicsiny MN ívet, hogy ez a kis ív „essék egybe" az érin
tővel. Az N pont koordinátái: (x+e) és (j+a). Rajzoljuk meg az 
NQ ordinátára merőleges MR—e szakaszt is. Ekkor, ha az N pon
tot elég közel vettük fel az M ponthoz, akkor állíthatjuk, hogy a 

y _a 
TP e' 

TPM háromszög hasonló az MRN háromszöghöz. így: 

Határozzuk meg az - hányadost! A rajzról leolvasható, hogy: 

y=px3 

y+a=p(x+e)3 

A különbség: 

a=p(x+ e)3—px3=3epx2+ 3e2px+e3p. 

Osztva e-vel: 

-= 3px2+ 3epx+ e2p. 

Isaac Barrow 

352. ábra 
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Hanyagoljuk el a jobb oldal azon tagjait, amelyekben a nagyon ki
csi e szerepel. Ekkor: 

ahonnan 
TP= y 

3px2 

A hányados kiszámítása közben az e-t tartalmazó tagok elha
nyagolása csak azzal indokolható, hogy a TPM háromszög annál 
inkább hasonló az MNR háromszöghöz (karakterisztikus három
szög!), minél kisebb az MN és vele együtt az e távolság. Úgy vélem, 
hogy ennél pontosabb megokolást a határérték-fogalom nélkül 

adni nehéz lenne. Az - az y függvény differenciálhányadosa az M 

pontban, és még az is látszik, hogy e hányados az M pontbeli érintő 
iránytangense. 

Akár FERMAT, akár BARROW vagy GREGORY példája nagyon 
megnehezíti azt az állítást, hogy a differenciál- és integrálszámítás 
felfedezője NEWTON és LEIBNIZ, mint ahogyan ezt széltében-hosz-
szában tanítjuk. Hosszan tartó fejlődés és sok éles elme erőfeszítése 
munkálta ki e két fogalmat, és emelte arra a fokra, hogy ezekből a 
függvények egy nagy osztályára alkalmazható, tehát nagyon álta
lános számítási eljárás, algoritmus válhassak. A felfedezés hosszú 
folyamatában nem az utolsó, de jelentős lépést tett meg 

NEWTON ÉS LEIBNIZ 

Nevük végképp összeforrt egy áldatlan, különösen az angol mate
matikának nagy kárt okozó, prioritási vitával. A differenciálr és 
integrálszámítás felfedezésének az elsőbbségéért folyt köztük-a harc 
akkor, amikor pedig - mint láttuk - a felfedezés dicsősége sokaké; 
pedig még nem is említettük a felfedezők sorában GREGORY OF 
SAINT VINCENT (1584-1667) belga matematikust, aki CAVALiERitől 
függetlenül, vele egy időben dolgozta ki az oszthatatlanok elvén 
alapuló terület- és térfogatszámítást. Nem szóltunk a forgástestek 
térfogatának kiszámítására szolgáló Guldin-tételről, amelyet PAP-
POSZ nyomán PAUL GULDIN (1577-1643) svájci matematikus dol
gozott ki. Nem szerepelt ANDREAS (ANDRÉ) TACQUET (1612-1660) 
belga matematikus sem, aki kortársához, ToRRiCELLihez nagyon 
hasonló módon fejlesztette az infinitezimálisokkal való számolást. 
Nem soroltuk fel azok nevét, akik a görbék ívhosszát határozták 
meg infinitezimális módszerekkel, köztük volt az angol WILLIAM 
NEIL (1637-1670), a holland HEINRICH VAN HEURAET (1633-1660?) 
és az angol CHRISTOPHER WREN (1632-1723). Nem került elő 
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FLORIMOND DEBEAUNE (1601-1652) francia matematikusnak, DES
CARTES barátjának a neve sem, aki felhívta a figyelmet az érintő-
feladatok megfordítására, lényegében a differenciálegyenletekre. 
E felsorolásból nem maradhat ki CHRISTIAAN HUYGENS (1629-1695) 
holland matematikus és fizikus, ő szintén megtalálta a szubtangens 
meghatározásának BARROw-nál bemutatott módját, és megoldott 
sok érintő- és szélsőérték-feladatot. 

A differenciál- és integrálszámítás felfedezése tehát sok tudós 
együttes érdeme, de NEWTON és LEIBNIZ volt az a két szerencsés, 
akiket méltán megillet ugyan a betetőzés vagy inkább a tető alá 
hozás dicsősége, de azzal a megjegyzéssel, hogy művük még utánuk 
is tökéletesítésre szorult. 

NEWTON már 1665 táján használta az általa fluxióelméletnek ne
vezett számítási apparátust fizikai és csillagászati kutatásaiban. 
Az eljárást azonban sokáig nem hozta nyilvánosságra, mert tudta, 
hogy logikai megalapozása nem kielégítő. A fluxióelmélet kidol
gozásához fizikai modellt használt. Jól ismerte az elődök irodal
mát, és közvetlen szellemi elődjének, BARROW-nak nemcsak tanít
ványa volt, hanem segítője is a Lectiones geometricae sajtó alá ren
dezésében. NEWTON főleg GALILEI, CAVALIERI, TORRICELLI és 

BARROW eszméire támaszkodott, nagyon jól ismerte azonban 
PASCAL, WALLIS és FERMAT műveit is. Kalkulusának fizikai erede
tét mutatják az elnevezései is. Az időben lefolyó fizikai folyamat 
természetesen függ az időtől. A képzeletben egyenletesen múló 
időtől függő, az időben lefolyó változásnak - például egy mozgás
nak - az éppen vizsgált mennyiségét - például az útját - nevezte 
fluensnek. (A latin fluens magyar megfelelője: folyó, megváltozó.) 
Az út időbeni megváltozását, vagyis a mozgás sebességét hívta 
fluxiónak. (A latin fluxio jelentése: folyás, változás. Ez a differen
ciálhányados megfelelője.) 

Ha a í időtől függő fluenst NEWTON .y-nal jelölte, akkor a fluxiót 
j>-tal. A fluxio is függhet az időtől, azaz maga is lehet fluens. A fluxio 
fluxióját NEWTON j - t a l jelölte stb. Az idő végtelen kicsiny megvál
tozásának a jele NEWTONnál, mint GREGORYnál is, egy kis nulla (o). 
Az x és az y fluensek (változók) e kicsiny o időtartam alatti meg
változására a ox, illetve a oy jeleket használta, és ezeket az x, illetve 
az y fluens momentumának nevezte. (Momentum= mozzanat, sza
porulat, a Ax és Ay megfelelője.) Figyeljük meg e jelölések haszná
latát, valamint a fluxiószámítást NEWTON egyik példája nyomán, 
amely FERMAT, vagy ha úgy tetszik, BARROW eljárásának minden 
konkrétumtól való elvonatkoztatása. Éppen az eljárás konkrét 
feladattól való függetlenítése jelenti a valódi újat a fluxiószámítás-
ban. 

Legyen tehát két (az időtől függő) fluens x és y. Ezek között 
adott az 
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x3—ax2+axy—y3—0 

összefüggés. Keressük az x és y fluxióinak a kapcsolatát! 
Az x megnövekszik o idő alatt ox-tal, y pedig oy-tal. így: 

(x+ox)3—a{x+ox)2+a(x+ ox)(y+oy)—(y+oy)3= 0 

Rendezve: 

x3—ax2+axy—y3+3x2ox+3xó2x2+ o3x3—2axox— 

—ao2x2+ayox+axoy+ao2xy—3y2oy— 3yo2y2— o3y3=0. 

Az első négy tagot elhagyhatjuk, mert ezek összege az eredeti 
egyenlet szerint nulla. A bal oldalt osszuk végig o-val, azután pedig 
hagyjuk el azokat a tagokat is, amelyekben még az osztás után is 
előfordul a o. így megkapjuk a fluxiók közti összefüggést: 

3x2x—2axx+ ayx+axy— 3y2y= 0. 

Látható, hogy még NEWTONnál is megmaradt a meg nem magya
rázott mozzanat. Ahogy BARROW az e-vel, és ahogy FERMAT az 
E-vel egyszer oszt, később pedig ugyanazt, amivel osztott, nullá
nak tekinti, ugyanúgy tesz NEWTON a o-val. 

Valószínűleg ez volt az a logikai hézag, amely miatt NEWTON 
késlekedett a publikálással. Megkísérelt ugyan ehhez a ténykedés
hez magyarázatot fűzni: „Az utolsó hányadosok, amelyekben a 
mennyiségek eltűnnek, pontosan szólva, nem az utolsó mennyisé
gek hányadosai, hanem határok, amelyek felé ezen mennyiségek 
hányadosai határtalanul közelednek és amelyeket bár minden 
adott különbségnél jobban megközelítenek, mégsem haladnak túl, 
sem el nem érnek, amíg a mennyiségek nem csökkennek a végte
lenségig." Habár NEWTON e megjegyzése határozottan a határérték-
fogalom felé mutat, az értelmezési homály így is megmaradt. 

Illusztrációul idézek még egy részletet NEWTON De analysi per 
aequationes numero terminorum infinitus (A végtelen sok tagú 
egyenletekkel való analízisről) című írásából, amelyet 1669-ben 
mutatott be BARROW-nak. 

m a n <ú±s. 
„I. szabály: Ha ax"=y, akkor „v " = az ABD területtel." 

(353. ábra.) m + " 
„Legyen valamely ADö görbe alapja AB—x; legyen továbbá az 

erre merőleges BD=y és az ABD terület z. Legyen még Bfí=o, 
BK=v és a BKHfi téglalap (ov) egyenlő a BfiőD területtel. így 
Afi=x+o és Adfi=z+ov. Ezeket előrebocsátva, keresem az össze
függést x, y és z között az alábbi módon:" 

Most NEWTON a már sokszor bemutatott kvadratúrával eljutott 
a bizonyítandó I. szabályhoz. Ezzel azonban nem elégedett meg, 
hanem megtoldotta még az alábbi bizonyítással: 
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„Legyen általában 

n m+n 

m+n — ax 

Ha bevezetem az an 
m+n 

= c és az m+n=p jelölést, akkor cx" = z 

vagy c"xp= z". Ekkor x helyett (x+ o)-át és z helyett (z+ ov)-t [vagy 
ami ugyanaz, (z+ oy)-t] írva kapom, hogy 

c"(x>'+poxp-í+ .. .)=z"+noyz"-1+ ..., 

miközben elhagyom a többi tagot, amely a végén eltűnik. Ha to
vábbá elhagyom a c"xp és z" egymással egyenlő tagokat is, és a 
megmaradtakat osztom o-val, akkor marad 

cnpxp~x = nyzn~x í = 

vagy c"xp-nel való osztás után: 

nyz" nyc"xp 

p 

ex" 

px" 
ny 

ex" 

, illetve pcx " —ny. 

Visszahelyettesítve c helyére an 
m+n 

-et és p helyére (m+ri)-et, ami

kor is p—n=m és pc-

ha ax"=y, akkor n 
m+n 

an, kapom, hogy ax"=y. Ezért fordítva is, 
m-hrt 

ax " =z. Ezt kellett bizonyítani." 

Azt hiszem, hogy e két kiragadott szemelvény eléggé szemlélteti, 
hogy NEWTON nagyon világosan látta a fluxiószámítás és az integ
rálszámítás inverz viszonyát, továbbá mindkettőt az értelmezéstó'l 
és az alkalmazásukat igénylő feladatoktól független műveletté ál
talánosította. 

LEIBNIZ tudományos törekvéseinek egy sokkal elvontabb tájáról 
érkezett el az analízishez. Ő nem elsősorban volt matematikus. 
A matematikus együtt élt benne a filozófussal, a történetíróval, a 
jogásszal és az irodalmárral. Mindezen területek számára tudott 
egységes filozófiai nézőpontot találni. Mindenben a gondolkodás 
legáltalánosabb törvényeit kutatta, akárcsak DESCARTES. Ilyen tö
rekvések közepette barátkozott össze Párizsban a fiatal HUYGENS-
szel, aki megismertette az analízisnek akkor már élő fogalmaival és 
azok kombinatorikus kapcsolataival, és természetesen saját gon
dolataival is. Ekkor kezdett el LEIBNIZ - aki addig a kombinatorika 
területén kereste az általános gondolkodási törvényeket - az ana
lízissel foglalkozni. Áttanulmányozta CAVALIERI, FERMAT, PASCAL* 
és HUYGENS munkáit, és igyekezett az azokból megismert anali- Christian Huygens 
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tikus módszereket a saját filozófiai gondolatkörébe beilleszteni, 
majd egy olyan jelrendszert kidolgozni, amelynek segítségével e 
módszerek egységes matematikai műveletté, „kalkulussá" általá
nosíthatók. 

Ezen eredményeiről először 1684-ben számolt be az általa két 
évvel előbb megalapított Acta Eruditorumbm (Tudósok folyó
irata). Alapvető cikkének címe: Nova methodus pro maximis et 
minimis, itemque tangentibus, quae necfractas nec irrationales quan-
titates moratur, et singulare pro üli calculi genus (Új módszer a 
maximumokra és minimumokra, valamint az érintőkre, amelyet 
nem gátolnak sem a tört, sem az irracionális mennyiségek, és az 
azokra vonatkozó különleges számítási művelet). Ez a számos hi
bával teletűzdelt és száraz ismertetés bizony még a LEIBNIZ iránt 
lelkesedő BERNOULLI testvérek számára is „inkább volt rejtvény, 
mint magyarázat". Ebben az x abszcissza differenciálján egy meg
határozott dx mennyiséget értett, és az y ordináta dv differenciálján 
olyan mennyiséget, amelyhez dx úgy aránylik, mint az y ordináta 
az S, szubtangenshez. Egy visszapillantás a 352. ábrára, meggyőz 
bennünket arról, hogy ez a definíció a Pascal-, illetve a Barrow-
féle karakterisztikus háromszögre van alapozva. LEiBNiznél a=dy, 
e=dx és TP=St. LEIBNIZ tehát geometriai modellt választott: a 
görbe érintőjéhez illesztett karakterisztikus háromszöget. A továb
biakban ez a hatlapos tanulmány ismertette az összeg, a szorzat, a 
hányados, a hatvány és a gyök differenciáljának a meghatározását 
minden bizonyítás nélkül, majd tárgyalt néhány érintőre, inflexiós 
pontra és szélsőértékre vonatkozó alkalmazást. Ezek között szere
pel a fénytörés törvénye is, amelyet a Fresnel-elv alapján határo
zott meg. LEIBNIZ az 1686-os cikkében, amely ugyancsak folyó
iratában jelent meg, az alkalmazások körét még jobban kiterjesz
tette. Későbbi értekezéseiben megjelent a logaritmus, az exponen
ciális és a trigonometrikus függvények differenciáljainak kiszámí
tási szabálya is. 

Az érintőhöz ragasztott definíciók nem kielégítő volta miatt 
sikertelenek voltak LEIBNIZ azon próbálkozásai, amelyekkel a ma
gasabb rendű differenciálokat igyekezett bevezetni. Amint mondta: 
a d2x ugyanaz a dx-hez képest, mint ami a dx az x-hez viszonyítva, 
ha tehát dx : x=dh : a, ahol a konstans és d/i egy konstans diffe
renciál, akkor d2x : dx= dh : a, és mivel az első összefüggésből 

dx= , azért 
a 

d2x : = dh : a, azaz d2x : x— dh2 : a2. 
a 

Általánosan pedig: d"x : x=dh" : a", ahol n lehet tört is. LEIBNIZ 
talán maga is érezte e meghatározások kifogasolhatóságát, azért 
később egy geometriai interpretációt is adott. E szerint: Egy adott 
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görbe minden pontjára nézve áx legyen egy meghatározott meny-
nyiség, és határozzuk meg minden pontra a dj értéket úgy, hogy 
áy : áx=y : S, legyen. Ezután az eredeti koordináta-rendszerben 
mérjünk fel a görbe minden pontjához olyan ordinátákat, amelyek 
arányosak a ponthoz tartozó áy értékkel. A felmért ordináták vég
pontjai egy új görbét határoznak meg. Ennek az új görbének - írja 
LEIBNIZ - a differenciáljai az eredeti görbe „differentio-differen-
tiaP'-jai, illetve második differenciáljai. A hiányos definíciók miatt 
bizonytalanná vált a á"x és á"y szimbólumok használata is. így 
történhetett meg, hogy JOHANN BERNOULLI a LEiBNizhez intézett 
egyik levelében 1695-ben olyan szörnyűségeket írt, mint például: 
3 

]íá6y=á2y. 
LEIBNIZ kínlódott a meghatározásokkal, hiszen nem állt rendel

kezésére sem a határértéknek, sem az érintó'nek a pontos definíciója, 
amire alapozhatott volna. Ezért sokszor kénytelen volt analógiák
hoz, hasonlatokhoz folyamodni. A különbözó' rendű végtelen ki
csinyek viszonyát magyarázva például azt mondta, hogy ha egy 
mozgást (a mozgás útját) egy vonallal ábrázolunk, akkor a sebes
séget egy ahhoz képest végtelen kicsiny szakasz ábrázolja, a gyor
sulást pedig kétszeresen végtelen kicsiny vonal. Még a História et 
origó calculi differentialis (A differenciálkalkulus története és ere
dete) című munkájában is, amelyet halála eló'tt 2 évvel írt, érezhe-
tó'en nagyon küszködik a differenciálok természetével, amelyeket 
hol véges, hol végtelen kicsi mennyiségekként kell kezelni. Véges 
korukban jelük (á)x és (d)j;, ha pedig már eltűnő mennyiségekké 
válnak, akkor dx és áy a jelük. Szilárd kikötés azonban, hogy 
(á)y : (á)x=áy : áx. LEIBNIZ, csakúgy mint NEWTON, sohasem szá
molta ki ténylegesen a differenciálokat, hanem mindig csak azok 
arányát, ami mindig az ordináta és a szubtangens hányadosa. Gon
dolatmenetében a folytonosság törvényét alkalmazta a karakte
risztikus háromszögre, ami azt jelenti, hogy a háromszögben a be
fogók hányadosa mindig ugyanaz marad miközben a áx kisebbe
dik, ti. az y : 5, arány, és ezt az állandó értéket megtartja, ha áx 
egyre kisebbé, majd zérussá válik. E megfontolásban fő szerepet 
kap a határhelyzet, a határérték fogalma, de ezt LEIBNIZ a nem 
definiált folytonosságra alapozta, pedig - mint tudjuk - a járható 
út ennek éppen a fordítottja: a határérték fogalmára lehet építeni 
a folytonosság fogalmát. 

Minden fogalmi bizonytalanság mellett azonban LEIBNIZ is na
gyon ügyesen alkalmazta e kellően meg nem alapozott eljárást. Ezt 
mutatja az a példa is, amelyet az 1693-ban megjelent Supplementum 
geometriáé practicae... (A gyakorlati geometria kiegészítése...) 
című cikkéből vettünk. Ő maga is példának szánta ezt a részt arra, 
hogy a sorbafejtés alkalmazhatóságáról meggyőzze olvasóit. 
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Fejtsük sorba az y= I integrált! Itt bizonyára - írja 
LEIBNIZ - ^ 

dy a . aáy xáy . „ . 
X-=—•:—. vagyis - ^ + - ^ - - 0 = 0 . (*) 
dx a+x dx áx 

y sorbafejtett alakja: y=bx+cx2+ex3+ . . . , ahol a b, c, e, . . . 
együtthatók meghatározása a feladat.,Ebből: 

~-= b+ 2cx+ 3ex2+ . . . 
dx 

Ezt behelyettesítve a csillagos egyenletbe: 

ab+2acx+3aex2+ ... + bx+2cx2+3ex3+ ...-a=0. 

ab-a+(2ac+b)x+(3ae+2c)x2+(4af+3e)x3+ ... = 0. 

Ahhoz - folytatja LEIBNIZ -, hogy ez az egyenlet azonosság legyen, 
az szükséges, hogy minden együttható külön-külön is zérus legyen. 
Tehát 

ab—a=0, ahonnan 6=1, 

2ac+b=2ac+ 1 = 0, ahonnan c— — = - , 
M 

3ae+2c=3ae—=0, ahonnan e=-s-s, a 3a3-

így 

y=X-2a+Ta2-4a?+-

Amint tudjuk - és LEIBNIZ is tudta -, most egy logaritmusfüggvény 
végtelen hatványsorát kaptuk. 

Összefoglalásként megállapíthatjuk, hogy sem LEIBNIZ, sem 
NEWTON nem volt képes a differenciál- és integrálszámítás logikai 
alapjainak a tisztázására, viszont mindketten megalkottak egy 
olyan matematikai apparátust, a végtelen kicsinyekkel való szá
molási eljárást, amelynek eredményei, valahányszor ellenőrzésre 
nyílott alkalom, mindig helyesnek bizonyultak. LEIBNIZ is, NEWTON 
is meglátta, hogy a differenciálszámítás és annak inverz művelete 
felhasználható a határozott integrál kiszámítására. így teljes jog
gal nevezzük e kapcsolatot Newton-Leibniz-tételnek. A két nagy 
tudós között fellángolt és nagyságukhoz méltatlan prioritási vita 
teljesen értelmetlen volt. Igaz, hogy e vitát inkább a túlbuzgó tisz
telők indították el. E versengés a matematikatörténet szempontjá
ból csak azért érdemel említést, mert az angol matematikusok NEW
TON iránti elfogultságból nem vették át LEIBNIZ világosabb és a fej-
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lődést jobban segítő jelölésrendszerét és ezzel csökkentették az an
gol matematika fejlődési lehetőségeit. 

E két nagy tudós iránti tiszteletből emlékezzünk meg néhány 
más eredményeikről is. 

NEWTON első matematikai felfedezései közé tartozik a binomiális 
tétel általánosítása tört és negatív kitevőkre, GREGORYÍÓI függet
lenül, aki a közlésben megelőzte. NEWTON ezt az 1664-1665-ös 
eredményét csak 1676-ban írta, meg két levélben HENRY OLDEN-
BURGnak (16187-1677). NEWTON beleegyezésével WALLIS is pub
likálta 1685-ben Algebrájában. NEWTON 1676. június 13-án kelt le
veléből szakítottunk ki egy részletet, amelyben a binomiális tételt 
a törtkitevőkre is értelmezte. Az alapfeladat (mai jelölésekkel) az 

X X X 

í(i-t2)hí, f(i-t2j*dt, f(t-t2j*dt, 
o o o 

X X 

j(i-fi)*dt, l(\-fi)*dt, ... 
0 0 

határozott integrálok meghatározása volt. 
Ezért kiszemelte az 

(1-
0 

-fi)** = 1, 

(1-
2 

-i2)2= = 1--t\ 

(1-
4 

-fi)** = 1--2t2+t\ 

(1-
6 

-fi)2= = 1--3t2+3t4- -t\ 

(1-
8 

-t2)2= = 1--4t2+6t4- -4t6+t\ 

sorozatot. Megfigyelte, hogy a hatványok mindegyikénél az első 
tag 1, a második tagok együtthatói pedig számtani sorozatot al
kotnak : 

0 2 4 6 8 
2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' ' " 

Tekintsük ezt alaptörvénynek, és akkor a sorozatban nem szereplő, 
közbenső hatványok mindegyikének első tagja 1, és a második 
tagok együtthatói a közrefogó hatványok megfelelő együtthatóinak 
számtani közepei, tehát: 
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( 1 _ ? 2 ) 2 = 1 _ 1 f 2 + , 

( l - í 2 ) 2 = l - ^ í 2 + 

(l-t*)L 1-^(2+., 

2 

3 

T 
5 

A további kérdés az volt, hogyan lehet következtetni a többi együtt
hatóra. Ehhez NEWTON felírta a 11 természetes szám kitevőjű hat
ványait. Ezekben a számjegyek az (a+b)n együtthatóinak felelnek 
meg. Tehát: 

11°=1 

111=11 

112=121 

113=1331 

114=14641 

Ha e hatványok második számjegyeit m betűvel jelöljük, akkor 
m-ből a következő számjegyeket, illetve az ezeknek megfelelő, ke
resett együtthatókat abszolút értékben megadja az 

m—0 m—l m—2 m—3 m—4 

képlet. „Legyen például-írja NEWTON - m=4, akkor a harmadik 
. m-l ... m-2 ..4«j«i A »*—3 , 

4 • —=—= 6; a negyedik 6 • —=—= 4; az otodik 4 • — - — = 1; a 
m—4 hatodik 1 =—= 0, ami azt jelenti, hogy itt a hatványnak vége 

van." 
így tehát, h a m = r , akkor az együtthatók rendre: 

l-l 1-2 i-3 
1. 1 2 _ 1. 1 2 _ _ = J _ . j_ 2 _5_ 

' 2 ' 2 * 2 8' 8' 3 ~ 16' 16* 4 1 2 8 ' " ' 
Ezekkel: 

<1-'2>L l-5'2-!' ,-B' í-íl'*-' 
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Ekkor már tagonkénti integrálással: 
1 3 1 3 1 7 5 , 

J (X-W*-*~ 5 T 9 — -
0 

NEWTON leveléből kitűnik, hogy a binomiális tétel általánosítása 
egy szűk függvényosztály sorbafejtésének az érdekében történt, 
hogy azután lehetővé váljék a tagonkénti integrálás. NEWTON a 
sorbafejtéshez felhasználta még a határozatlan együtthatók mód
szerét, az inverz függvényeket és a koordinátatranszformációkat. 
Sikerült eljutnia - többek közt - a 

x3 xs x1 

sm * = * - - + - - - + . . . 

„ X2 X4 X6 

cpSX=l--+---+... 
sorokhoz is. NEWTON fiatalon, már az 1665-1666-os években nem
csak ismerte, hanem a fizika és a csillagászat területén alkalmazta 
is a fluxióelméletet, de csak fő művében a Philosophiae naturális 
principia matherrtatica (A természetfilozófia matematikai alapelvei) 
című könyvében hozta nyilvánosságra 1687-ben. Ez a késedelmes 
közlés nem tartozott a kivételek közé. Az általános tömegvonzás 
törvényét is 1666 táján fedezte fel, de csak 20 évvel később közölte 
az imént említett Principiában. Általában szerette műveit a nyilvá
nosságra hozatal előtt sokáig érlelni. 1704-ből való a harmadfokú 
görbékről írt műve, amely kezdete az algebrai görbék elméletének, 
és elsőként haladta lényegesen túl APOLLÓNIOSZ életművét. Feltét
lenül említésre méltó az egyenletek gyökeinek közelítő meghatá
rozására szolgáló Newton-Raphson-módszer (JOSEPH RAPHSON 
angol matematikus, 1648-1715), és a Newton-féle interpolációs 
polinom, amely egy függvény n pontjának ismeretében meghatá
rozza annak a függvénynek a legfeljebb (n— l)-ed fokú polinomját, 
amely az n pont mindegyikén áthalad. A dinamika Newton-féle 
alaptörvényei jelentik a XVIII. és XIX. század fizikájának és egy
ben a mechanikus materialista világképnek az alapjait. Az ő nevé
hez kapcsolódik a fényszóródás törvényének a felfedezése és az 
emissziós fényelmélet megalkotása is. 

• 

GOTTFRIED WILHELM VON LEIBNIZ (1646-1716) úgy, mint DESCARTES, 
mindig filozófiai céllal közeledett az általa művelt tudományok
hoz. Objektív idealista nézeteit az 1714-ben megjelent Monodologiá-
ban fejtette ki. E szerint a mindenség végtelen sok eszmei szubsztan
ciából, „monász"-ból áll, amelyek egymástól függetlenül rendel
keznek érzékelőképességgel és törekvéssel, ennélfogva aktivitással 
és mozgékonysággal is. Ezeket az egymással kölcsönhatásban nem 
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levő monászokat egy magasabb rendű monász, az Isten rendezi 
harmóniába, hogy azokból kialakuljon az állandó mozgásban fej
lődő világ. Ismeretelmélete az idealista racionalizmus, amelynek 
értelmében az ismeret forrása csak az értelem, és így az észigazsá
gok ellenőrzésére a logikai törvények alkalmasak. Célja volt tehát 
egy olyan új logika kialakítása, amely a nyelvi logikán alapszik, és 
amely számára megteremthető az egyetemes szimbólumrendszer. 
E cél elérésére LEIBNIZ legalkalmasabbnak tartotta a matematika 
logikai törvényeinek és fogalmainak kifejezését lehetővé tevő jel
rendszert. Azt a jelrendszert kereste, amellyel az új ismeretek mint
egy számíthatók a matematika minőségi összefüggései (hasonlóság, 
sorrend, igaz, hamis, következik stb.) alapján. Megálmodta a szim
bolikus logikához vezető minőségek matematikáját, amely külön
leges esetként tartalmazná a mennyiségek matematikáját. Kezdet
ben úgy látta, hogy a keresett és szimbólumokkal leírható univer
zális nyelv elemeit legtisztábban a kombinatorika tartalmazza. 
Amikor azonban HUYGENS révén megismerkedett az infinitezimális 
mennyiségekkel, akkor teljes érdeklődése az új tudomány felé for
dult. A differenciálokban szinte a monászok megtestesülését látta. 
Nem nehéz felfedezni LEiBNizben a püthagoreust. Ezt ő, a 2-es szám
rendszerbeli számírás feltalálója, szinte lelkendezve ki is fejtette a 
RUDOLF ÁGOST főhercegnek küldött kéziratában 1696 májusában. 
Abban, hogy a 2-es számrendszerben az 1 és a 0 segítségével minden 
szám felírható, a teremtés szimbólumát látta. Az egy Isten így te
remtheti csupán a semmiből a világ számtalan dolgát. „Essentiae re-
rum sünt sicut numeri" (A dolgok lényegei a számok) vallja LEIBNIZ 
is, mint vallotta PÜTHAGORASZ. (Lásd a 300. oldalt.) 

A vázolt filozófiai és ismeretelméleti törekvések mellett termé
szetes, hogy LEIBNIZ a matematikában is törekedett a kifejezőbb 
jelölésre. Ehhez különösen jó érzéke volt. Jellemző, hogy például 
H. V. ALEKSZANDROVA Matematikai terminusok című, 168 oldalas 
könyvecskéjében LEIBNIZ neve 47 oldalon szerepel, mint olyan, aki 
a matematikába bevezetett vagy népszerűsített valamilyen elneve
zést vagy jelet. Ilyen elnevezések: simulókör, differenciál, ordináta, 
transzcendens görbe, függvény, exponenciális görbe stb. Jelei kö
zött szerepelnek a dx, áy, •—- , -r-y , I , ~,a :b=c :dés mások. 

Az eddig említett területeken kívül sikeresen működött a kom
binatorikában, ő vezette be a determináns fogalmát, és kikutatta a 
szakaszos tizedes törtek több tulajdonságát. Mechanikus számoló
gépe révén - amely tudta mind a négy alapműveletet - választotta 
a londoni Royal Society tagjai sorába 1673-ban. 1693-ban felis
merte a mechanikai energiák állandóságának törvényét, és először 
tervezett meg egy aneroid barométert. Gazdag, sikerekkel teli, szí
nes életére emlékeztet szobra Lipcsében és Hannoverben. 
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NEWTON UTÁN ANGLIÁBAN 

Érthető, hogy a NEWTON és LEIBNIZ utáni matematikusokat nem 
hagyta nyugodni a nagyon eredményesnek mutatkozó fluxiómód-
szernek, illetve differenciálkalkulusnak a logikai megalapozatlan
sága. Angliában is - ott természetesen NEWTONIIOZ kapcsolódva -
és a kontinensen is - ahol pedig LEIBNIZ volt a központ - igyekeztek 
a homályt eloszlatni. Különféle magyarázatok születtek. 

NEWTONÍ rögtön megtámadta GEORGE BERKELEY (1685-1753), 
a cloyne-i püspök az 1734-ben kiadott The Analyst című könyvében. 
Ennek a kritikának az volt a haszna, hogy NEWTON és az őt támo
gató matematikusok igyekeztek kivédeni a támadásokat, amelyek 
között volt jogos is. A vitában többen is részt vettek. Közülük 
messze kimagaslott 

COLIN MACLAURIN (1698-1746) skót matematikus és csillagász, aki 
sikeresen működött az analízis, az algebra és a projektív geometria 
területén. Az 1742-ben megjelent Treatise ofFluxione (Értekezés a 
fluxiókról) című tanulmányában kifejtette, hogy a „végtelen ki
csiny" fogalmát,-mint definiálhatatlant, ki kell zárni az új analízis
ből és ajánlotta a pillanatnyi sebesség fogalmának a matematiká
ba való bevezetését. A változó mozgás útjának egy P pontjához 
tartozó pillanatnyi sebessége fizikailag is realizálható, hiszen ha a 
P pontban a mozgás egyenletessé válnék, akkor annak az állandó 
sebessége az eredeti mozgás P pontbeli pillanatnyi sebessége, amint 
ezt már ORESME is megfogalmazta. MACLAURIN NEWTON fluxióját 
mint valamely változás pillanatnyi sebességét definiálta, de vissza
vezette a sebességet az egyenletes mozgás véges út- és időinterval
lumának a hányadosára. A pillanatnyi sebességet fogadta el értel
mezési alapként 

BROOK TAYLOR (1685-1731) is, aki visszatért NEWTON momentu
maihoz. Az ő nézetét osztotta, sőt még tovább is ment nála, THOMAS 
SIMPSON (1710-1761), woolwichi matematikaprofesszor az 1737-
ben megjelent igen népszerű könyvében, amelynek tárgya éppen a 
fluxiók módszere. 

Az említettek erőfeszítése azonban nem tette sokkal világosabbá 
NEWTON módszerét, és nem szüntette meg látszólagos ellentmon
dásait. Ennek egyik akadálya a függvényfogalom kialakulatlansága 
volt, amely fogalom tökéletesítését akadályozta az, hogy nagyon 
összekeveredtek az aritmetikai, a geometriai és a fizikai módszerek. 
NEWTON például a szorzat fluxiójának a kifejtésekor úgy vélte, 
hogy a határérték szigorú alkalmazásával - ami kimondottan arit
metikai eljárás - jutott az eredményhez, ugyanakkor a szorzatot 
mint egy téglalap területét szemléltette, ami viszont geometriai fel- Brook Taylor 
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fogás. Amíg Angliában NEWTON égisze alatt ilyen sikertelen küz
delem vagy talán küszködés folyt a fluxióelmélet fogalmainak a 
tisztázására, addig a kontinensen a függvényfogalom formális ki
alakításával igyekeztek a jobb megalapozás felé. 

LEIBNIZ UTÁN A KONTINENSEN 

A kontinensen a „kalkulus" lelkes művelői között kitűnik a BER
NOULLI családéi, annak barátja, minden idők legtermékenyebb ma
tematikusa, EULER. A protestáns BERNOULLI család Flandriából 
menekült a vallásüldözések elől a Majna melletti Frankfurtba, 
majd onnan a svájci Bázelbe. Ekkor JACOB BERNOULLI (1598-1634) 
volt a családfő. Az ő fiának, NICOLAUS BERNOULLinak (1623-1708) 
11 gyermeke volt. A családnak több mint féltucat tagja örökítette 
meg nevét a matematikában. A BERNOULLIAK alább közölt család
fájában csak azok szerepelnek, akik valamilyen tudomány terüle
tén kimagasló sikereket értek el. Ezek közül aláhúztuk a matema
tikában kiválóakat. 

Jacob Bernoulli 
(1598-1634) 

Nicolaus 
(1623-1708) 

Johann I. 
(1667-1748) 

Nicolaus II. Nicolaus III. Dániel I. Johann II. 
(1687-1759) (1695-1726) (1700-1782) (1710-1790) 

Johann III. Dániel II. Jacob II. 
(1744-1807) (1751-1834) (1759-1789) 

Christoph 
(1782-1863) 

Johann Gustav 
(1811-1863) 

Jacob I. Nicolaus I. 
(1654-1705) (1662-1716) 
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A BERNOULLI család első két matematikusa JACOB és JOHANN. 
NicoLAUsnak JACOB az ötödik és JOHANN a tizedik gyermeke volt. 
Mindkettőjük LEIBNIZ 1684-es közleményeinek a hatására kezdett 
matematikával foglalkozni, pedig JACOB teológusnak, JOHANN meg 
orvosnak készült. Szorosan együttműködtek LEiBNizcel, és sokszor 
el ŝ m választható egy-egy eredményben különösen a két testvér 
szerepe. Az infinitezimális számítás elvi alapjainak a tisztázásában 
talán több érdeme volt JoHANN-nak, ezért a testvérek közül súllyal 
az ő gondolatait szeretném ismertetni, amelyek azonban nem vá
laszthatók el L'HOSPITAL nevétől sem. Mindketten megérdemlik, 
hogy eredményeikkel és személyükkel is kissé részletesebben fog
lalkozzunk. 

JACOB (Jacques) BERNOULLI I. (1654-1705) teológus korában Hol
landiában és Angliában ismerkedett meg WALLIS és BARROW mű
veivel. Ekkor fordult érdeklődése a matematika felé. LEIBNIZ cik
keit olvasva végképp elhatározta, hogy a matematikának szenteli 
életét, és erre rábeszélte öccsét, JoHANNt is, aki kitűnő tanítvány
nak bizonyult. JACOB 33 éves korában a bázeli egyetem matematika
professzora lett. Nemcsak az analízis fejlesztésében, hanem a sor
elméletben, a differenciálegyenletek elméletében, a variációszámí
tás és a valószínűségszámítás alapjainak a lerakásában is kiváló 
eredményeket ért el. 

JOHANN (Jean) BERNOULLI I. (1667-1748) az orvosi diplomát 1694-
ben szerezte meg Bázelben, de egy év múlva már a groningeni egye
temen matematikát adott elő addig, amíg bátyja halála után át nem 
vette annak tanszékét Bázelben. Itt tanította két kiváló fiát, Nico-
LAUSt és a világhírű fizikussá vált DANIELÍ, valamint ezek jó barát
ját, EuLERt is. HATVANI ISTVÁN (1718-1786), a legendás hírű deb
receni professzor szintén hallgatta Bázelben JOHANN BERNOULLI 
matematikai előadásait, a fizikát és az orvostudományt pedig an
nak fiától, DANiELtől tanulta. JOHANN az analízisen kívül sikeresen 
foglalkozott a húrok rezgéseivel, a differenciálegyenletekkel, a koor
dinátageometriával és a csillagászattal is. A variációszámítás meg
alapozásában egyenlő érdemei vannak bátyjával, JACOBbal. 

JACOB BERNOULLI az analízisben jó eszközt talált a síkgörbék ta
nulmányozására. (Az r^—a- cos 2^ egyenletű Bernoulli-féle lem-
niszkáta, a láncgörbe, a logaritmikus spirális stb.) Különösen meg
tetszett neki a logaritmikus spirális (r= aekip), annyira, hogy kíván
sága szerint ezzel a görbével jelölték meg a sírját, alatta e felirattal: 
„Eadem mutata resurgo." (Megváltozva bár, de ugyanannak tá
madok fel.) A felirat arra utal, hogy a szóban forgó görbéből szár
maztatott új görbék egy része szintén logaritmikus spirális. Ilyen 

Jacob Beinoulli I. 

Johann Bernoulli I. 

Hatvani István 
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a görbe evolutája (evoluta a görbületi körök középpontjának mér
tani helye), a görbe evolvense (az a görbe, amelyre nézve a logarit
mikus spirális evoluta), a görbe talpponti görbéje (a pólus tükör
képeinek az összessége az érintőkre vonatkoztatva). 

A sorelméletben JACOB nevét őrzi a Bernoulli-egyenlőtlenség, 
amely azonban már BARROW-nál is szerepelt. E szerint, ha x^O, 
x>~ — 1 és n I-nél nagyobb egész szám, akkor (l + x)">l-|-«x. 
JACOB szívesen foglalkozott a figurális számok (88. oldal) recipro-
kainak sorozataival. Ezek közül eredménytelenül küszködött az 

J_ J_ J_ í_ 
1 2 + 2 2 + 3 2 + - - - + n 2 + - - -

sor összegének zárt előállításával, pedig a sor konvergens voltában 
bizonyos volt, mert észrevette, hogy annak minden tagja kisebb az 

1 _ 1 _ _ 1 _ , J _ 1 
l + l • 2 + 2 • 3 + 3 • 4 + ' • • + (n-l)« + '•• 

sor megfelelő tagjánál, és tudta, hogy ez utóbbi sör a 2-höz tart. 
Ő írta az első rendszeres, sorokról szóló művet az 1689-1704-es 
években Aritmetikai vonatkozások, a végtelen sorokról és véges 
összegükről címen. Ilyen szempontból nem érdektelen az Ars con-
jectandi (A találgatás tudománya) sem, amely ugyan a valószínű
ségszámítás alapozó könyve, de függelékében a végtelen sorokkal 
foglalkozik. Itt adja meg többek közt a következő becslést: 

,. í , IV , 1 1 1 
n^~\ n) 1 1-2 1- 2 - 3 - . . . -n 

< l + l + I + l + . . . + :
 1 

2 2 2 2"-1 

Bár LEIBNIZ és HUYGENS is meghatározták, de JACOB BERNOULLI 

önállóan is rájött, hogy annak a görbének az egyenlete, amely men
tén a nehézségi erő hatása alatt eső test sebességének a függőleges 
komponense állandó, vagyis az izochron görbének az egyenlete: 
y=x3/2. Az Acta Eruditorumnak abban a cikkében, amelyben ezt 
az eredményt közölte, ő használta először LEIBNIZ „calculus sum-
matoris" kifejezése helyett a „calculus integralis"-t és annak / jelét, 
amelyet később LEIBNIZ is átvett. JACOB BERNOULLiról nyerte ne
vét az y''+P(x)y= Q{x)y" differenciálegyenlet, amelyet LEIBNIZ és 
JOHANN BERNOULLI is megoldott. 

E hármas együttműködés másik példája a brachisztochron (leg
rövidebb idejű) görbe meghatározása. A feladatot JOHANN adta fel 
bátyjának: Melyik az a görbe, amely mentén a nehézségi erő ha
tására az A pontból induló test az alacsonyabban fekvő B pontba 
a legrövidebb idő alatt érkezik el (354. ábra) ? JACOB helyesen a 
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x 

Jacob Bernoulli 
sírkövéről 

cikloid egyenletét adta meg. E feladatot LEIBNIZ szintén megoldot
ta. A cikloidgörbéről az is kiderült, hogy bármely pontjából indul
jon a görbe mentén eső test, mindig ugyanakkora idő alatt jut el 
a görbe legmélyebb pontjába, vagyis a cikloid tautochron (egy
idejű) görbe is. JACOB e feladvány viszonzásául kitűzte öccse szá
mára az izoperimetrikus problémát: Az egyenlő kerületű síkido
mok közül melyik a legnagyobb területű? JOHANN azonban hely
telen megoldást adott, és ezt JACOB nyilvánosan megbírálta. Emiatt 
közte és az amúgy is könnyen felfortyanó JOHANN között testvérek
hez nem illő hangú vita alakult ki. 

Amikor JOHANN 1692-ben Párizsban járt, találkozott GUILLAUME 
FRANCOIS L'HOSPITAL márkival, akivel heti négy órában ismertette 
meg a Leibniz-féle kalkulust. Ezért igen jó díjazást kapott, és haza
térte után is fennmaradt köztük ez a JoHANN-nak jövedelmező 
tanácsadói viszony. Következményként L'HOSPITAL megírta a 
Leibniz-féle differenciálszámítás első és nagyon jól sikerült tan
könyvét. Ez már nem tetszett JoHANN-nak, mert ő is tervbe vette 
egy ilyen tárgyú kézikönyv megírását, amelyet végül is nem adott 
ki. L'HOSPITAL az 1694-ben megjelent Analyse des infiniment petits 
(A végtelen kicsinyek analízise) előszavában elismerte, hogy sok 

Guillaume Francois 
L'Hospital 
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magyarázatot köszönhet „a BERNOULLI uraknak, különösen az ifjú
nak, aki most Groningenben professzor. Minden további nélkül 
felhasználtam az ő és LEIBNIZ úr felfedezéseit." A beismerés elle
nére a szerzőt, ennek halála után, JOHANN plágiummal vádolta, 
így történt, hogy nem Bernoulli-, hanem L'Hospital-szabálynak 
nevezik a következő tételt: Ha az a helyen differenciálható/^) és 
g(x) függvényekre igaz, hogy f(a)=0 és g(a)=0, akkor létezik az 
f'(x) és g'(x) hányadosának a határértéke, ha x tart az a-hoz, és 

x-a g(*) x-a 8 (*) 

1924-ben a bázeli könyvtárban megtalálták és ki is adták JOHANN 
BERNOULLinak azt a 38 oldalas füzetét, amely tanúsítja, hogy szer
zője az 1691-1692-es években valóban foglalkozott egy Lectiones 
de Calculo Differenciális című összefoglaló könyv kiadásának a 
gondolatával. Ebben az 1924-ben megjelent könyvecskében JOHANN 
BERNOULLI három posztulátumból indult ki: 

1. Egy mennyiség, amelyet végtelen kicsiny mennyiséggel csök
kentünk vagy növelünk, nem lesz kisebb, sem nagyobb. 

2. Egy görbe vonal végtelen sok végtelen kicsiny szakaszból áll. 
3. Egy síkidom, amelyet két ordináta, az abszcisszák különbsége 

és valamely görbének végtelen kicsiny darabja határol, paralelog
rammának tekinthető. Ezek a posztulátumok, habár a végtelen 
kicsiny fogalmát nem határozzák meg, mégis a differenciálszámítás 
megalapozásának a kezdetét jelentik. Hasonló követelményekkel 
kezdi a könyvét L'HOSPITÁL is. 

Hogyan épített ezekre a posztulátumokra BERNOULLI? Figyeljük 
meg egy feladaton! Határozzuk meg az y2=ax parabola érintőjét, 
vagy ami.ezzel egyértelmű, az érintő szubtangensét! Ha a 355. ábra 
szerint x-et megnöveljük kis dx-szel, akkor y megnő kis dj-nal, te
hát: (y+dy)2=a(x+dx), azazy2+2ydy+(dy)2=ax+adx. Azért, 
hogy a CEF háromszög oldalaihoz jussunk, vonjuk ki az utóbbi 
egyenletből a paraboláét. Ekkor: 2y dy+(dy)2—a dx. 

Az 1. posztulátum szerint 2y dy nem változott, amikor megnö
veltük a hozzá képest végtelen kicsi (dy)2-tel, tehát 2ydy=adx, 

dx 2y ahonnan -j—=» — . dv a 
A 2. posztulátum szerint a görbe CFí\e egyenes szakasz, és ekkor 

a CEF A ^ABCA, tehát: 

dy : dx=y : AB. 

Innen a.zs=AB szubtangens: 

dy a a 

A szubtangens ismeretében az érintő már meghatározható. 
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Ugyanebben az írásban a szerző ötletes helyettesítéssel teszi le
hetővé az integrál kiszámítását, amikor meghatározza a „Descartes-
levél" területét. Ezt a síkidomot az 

x3+y3=axy 

egyenletű görbe zárja be a 356. ábra szerint. BERNOULLI eló'f.zör is 
ax }>=—,- helyettesítéssel bevezette az új z változót. Ekkor az egyen-z 

let: 

Ebből: 

, a2z4-z6 

x3= = 

, , 4a2z3 dz—6z5 dz 
x2 áx= — 

3a3 

ax2 áx , 4z dz 2z3 dz 
- 3 - ^ ^ — 5 Te

limen : 

/ 
, 2z2 z4 

A z 2 = — helyettesítés után: 

/ 
2ax2 x4 

ydx=-W~2? 

Mivel a Q pont koordinátái: x=y= =, azért az OPQ ív alatti terü
let: 2 

/ 

, a2 a2 5a2 

yáx=T-Y=Y4 

5a2 a2 a2 

A bevonalkázott fél levél területe: -^— -5-= — ,̂ és az egész levél 
2 24 o 12 

területe :T=^-. 
0 

A BERNOULLI fivéreknek és tanítványuknak, L'HosPiTALnak a 
művei nyomán megerősödött a bizalom a Leibniz-kalkulus iránt, 
amely így népszerű lett az európai matematikusok körében. 

A BERNOULLIŰ& közül a matematika fejlődésére nagy hatással 
volt DÁNIEL BERNOULLI (1700-1782), JOHANN I. fia. 1725-ben báty-
jával,NicoLAUS III-mal (1695-1726) együtt elfogadta KATALIN cár
nő meghívását a szentpétervári Akadémiára. Sajnos NICOLAUS, aki 
differenciálegyenletekkel és valószínűségszámítással foglalkozott, 9 
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hónapi együttlét után meghalt. DÁNIEL ajánlatára ekkor nevezték 
ki ifjúkori barátjukat, EuLERt a szentpétervári Akadémia adjunk
tusának. DÁNIEL 1733-ban hazatért, és elfoglalta a bázeli egyetem 
anatómiai és botanikai tanszékét. 1750-ben ugyanitt a fizika pro
fesszora lett. 1738-ban adta ki a Hidrodinamikáiéit. Jelentős ered
ményekkel gazdagította a differenciálegyenletek és a variációszá-

( íY 
mítás területét. Egyik fontos eredménye volt az e= lim 1 + -
összefüggés. A párizsi Akadémia díját 10-szer nyerte el. 

DÁNIEL öccse, JOHANN II. (1710-1790) a szónoklattan, majd a 
matematika professzora volt a bázeli egyetemen. 

JACÖB I. és JOHANN I. NICOLAUS nevű testvérének a fia: NICOLAUS 

II. (1687-1759) szintén a matematika tanára volt Páduában, aztán 
pedig jogot és logikát tanított a bázeli egyetemen. 

JOHANN H-nek JOHANN nevű fia (1744-1807) már 19 éves korá
ban csillagászprofesszor lett a berlini Akadémián. A végtelen 
szakaszos tizedes törtekkel foglalkozott. Később a matematikai 
osztály vezetője lett. 

JOHANN II-nek másik két fia, DÁNIEL II. (1751-1834) és JACOB II. 
(1759-1789) nem voltak kiugró matematikai tehetségek, de annyira 
azért értettek a matematikához és a fizikához, hogy DÁNIEL nagy
bátyjukat idős korában egyetemi előadásain nehézség nélkül he
lyettesíteni tudták. 

LEONHARD EULER (1707-1783) apja kálvinista lelkész volt, aki fiát 
is papnak szánta. Az ifjú azonban nagy igyekezettel látogatta 
JOHANN BERNOULLI matematikaóráit, akinek fiaival is összebarát
kozott. Amikor NICOLAUS és DÁNIEL Szentpétervárra kerültek, 
ajánlatukra az ekkor állástalan EULERÍ is meghívta a szentpétervári 
Akadémia, ahol először az élettan, majd hamarosan a matematika 
és fizika tanszékén fejthette ki páratlan tehetségét. 1727-től 1741-ig 
maradt Szentpéterváron. Ezalatt mintegy 50 tudományos munkája 
jelent meg, és még 80-at rendezett sajtó alá. Közben jelentős térké
pészeti munkát is végzett. Ez utóbbi annyira igénybe vette, hogy fél 
szemére megvakult. 1741-ben elfogadta II. FRIGYES meghívását a 
berlini Akadémiára. Itt az Akadémia elnöke, és a matematikai osz
tály vezetőjeként 1766-ig mintegy 380 művet írt, amelyek egy része 
Oroszországban jelent meg, ahol az Akadémia továbbra is tagja
ként kezelte, olyannyira, hogy rendszeres fizetést is folyósított neki. 
1766-ban a hétéves háború elől visszaköltözött Szentpétervárra. 
Kétszer nősült, és 13 gyermeke volt. Annak ellenére, hogy 1766-
ban mindkét szeme világát teljesen elvesztette, munkakedve töret
len maradt. Káprázatos memóriával és belső látással diktálta mű
veit. Ebben az időszakban az Akadémia 416 munkáját fogadta el. 
Az elvétve említett számadatok is mutatják, hogy a matematika 
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történetében példátlan az a termékenység, amellyel EULER mate
matikai műveit ontotta. Ugyanakkor ezek a művek mind tartal
mukban, mind formájukban a matematikai szakirodalom remekbe 
szabott kincsei. 

EULER azt a nagy célt tűzte maga elé, hogy rendszeresen feldol
gozza, kiegészíti és biztos alapokra helyezi korának már igen tekin
télyes mennyiségű matematikai ismereteit. Ha ez ilyen szóról szóra 
értelemben nem is sikerült, de azt elmondhatjuk, hogy más mate
matikát hagyott maga után, mint amit talált. Nincs a korabeli ma
tematikának olyan fejezete, amelyhez lényegeset ne tett volna hoz
zá, vagy amely nem az ő kutatásai nyomán született. EULER szüle
tésének 200 éves évfordulóján felújult az összes Euler-művek ki
adásának régi szándéka. A terv a Svájci Természettudományi Tár
sulat, a berlini és a pétervári Akadémia összefogásával 1909-ben 
révbe jutott. 1911-ben a Teubner Kiadónál a 35 kötetre tervezett 
kiadás első kötete már meg is jelent. Közben GUSTAV ENESTRÖM 
(1852-1923) svéd matematikatörténész összeállította EULER művei
nek majdnem teljes listáját. Az ezen szereplő 866 cím akkora anya
got ölel át, hogy a teljes kiadás kötetszámát 72-re kellett emelni. 
A kiadókat dicséri, hogy a közbejött második világháború nehéz
ségei ellenére is a 72 kötetből 1981-ben már csak 3 hiányzott. Az 
utolsó köteteket már a Birkháuser Verlag adta ki. 

Az analízisre EULER három könyvet szánt: a kétkötetes Intro
ductio in analysin infinitorumot (Bevezetés a végtelenek analízisébe, 
1748), a kétkötetes Institutiones calculi differenciálist (A differenciál
számítás alapjai, 1755) és a négykötetes Institutiones calculi integ
rálist (Az integrálszámítás alapjai, 1767-1770; a negyedik kötet 
1794-ben jelent meg.) E három könyv tartalmazza mindazt, ami az 
analízis területén EULER idejében egyáltalában elérhető volt. EULER 
a kielégítő logikai megalapozottság hiányában igen fejlett intuíciós 
érzékkel a formalizmusra támaszkodott, és ezt az irányzatot a 
végsőkig tökéletesítette. Módszeréről képet alkothatunk, ha figye
lemmel kísérjük az Introductio egyik részletét, amelyen csak annyit 
hamisítunk, hogy a ma megszokott jelöléseket használjuk. A rész
letet a könyv 132. és további pontjaiból idézzük: 

132. A sin2 x+cos 2 x= 1 felírható a 

(cos x+ i sin x)(cos x—i sin x)= 1 alakban, ahol i= Y—l. 

Ez a képzetes szorzat széles körű alkalmazásra talál. Tekintsük pél
dául a (cos x+ i sin x)(cos y+ i sin y) szorzatot, amely kifejtve: 

cos x cos y— sin x sin y+ i (sin x • cos y+ cos x • sin y)= 

= cos (x+y)+i- sin(x+y), 

tehát: 
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(cosx+i- sinx)(cos j + i - sin j ) = c o s (x+y)+i- sin (x+y). 

Hasonló módon: 

(cos x—i- sin x)(cos j — / • sin j ) = c o s (x+y)—i- sin (x+y), 

és még: 

(cos x±i• sin x)(cos y±i> sin y)(cos z±i• sin z)= 

= cos (x+y+z)±i• sin (x+y+z). 

133. Az eló'bbiekből következik, hogy 

(cos x±i- sin x) 2 =cos 2x±i- sin 2x 

(cos x±i- sin x) 3 =cos 3x±í- sin 3x 

(cos x±i- sin x) 4 =cos 4x±i- sin 4x 

(cos x±z • sin x)"=cos nx±i- sin nx. 

Válasszuk ketté az utolsó egyenlőséget: 

(cos x+ i• sin x)"= cos nx+i- sin nx 

(cos x— i • sin x)"=cos nx—i- sin nx. 

E kettó' összegébó'l: 

(cosx+ i• sinx)"+ (cosx—i- sinx)" 
cos nx= — — - — ^ — 

A kettő különbségébó'l: 

(cos x+ /' • sin x)"—(cos x—i • sin x)" 
sm «x= 2i 

138. Legyen a 133. pontban az x végtelen kicsi és n végtelen nagy 
úgy, hogy nx véges legyen, amit jelöljünk u betűvel: nx= u. Vegyük 
még tekintetbe, hogy ha x végtelen kicsi, akkor cos x= 1 és sin x = x . 
Ekkor tehát: 

cos M = -

és 
2 

sm«=- 2. 

Az előző fejezetben láttuk - írja EULER -, hogy ha n végtelen 

nagy, akkor 1 1 + / - = é". Ezt figyelembe véve: 

eiu+e-íu 
COSU= r 
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és 
etu_e-tu 

s m „ = _ _ _ _ . 
A 138. paragrafust EULER az ezekből nyert 

e ^ c o s u+i- sin u 

e-iu=cos M _ / : s j n u 

képletekkel fejezte be. Mi pedig gondoljunk vissza könyvünk 633. 
oldalára, ahol bevezettük a hiperbolikus függvényeket. Az ottani 
jelölésekkel EULER COS U és sin u képletei így írhatók át: 

cos u= eh iu 
és 

/• sin «=sh iu, 

amik megegyeznek a 633. oldalon közölt, magyarázat nélküli kép
letekkel. 

A 133. pont (cos x+i- sin x)"=cos nx+i- sin nx képlete a híres 
Moivre-formula, amelyet ÁBRAHÁM DE MOIVRE (1667-1754) angol 
matematikus már EULER előtt, 1707-ben publikált. 

Az analízis mesteri összefoglalásán és fejlesztésén kívül érdeme 
még EuLERnak a függvényfogalom további alakítása is. Ez az ana
lízis kielégítő megalapozásának egyik alapfeltétele volt, éppen ezért 
erre is kell szentelnünk néhány sort. 

A FÜGGVÉNYFOGALOM FEJLŐDÉSE 

A függvényfogalom minden bizonnyal olyan absztrakció, amely
nek eredete az emberek által már igen régen észrevett oksági vi
szonyban gyökerezik. Ennek a mind tudatosabbá váló ok-okozati 
viszonynak már a korai matematikában jelentkeztek különböző 
megfogalmazásai. Lényegében ezt fejezik ki a számolást megköny-
nyítő egyiptomi és babiloni táblázatok is. Az ógörög matematiku
sok a mennyiségi törvényeket kutatva, a függvényfogalmat rejtő 
összefüggések tömegét fogalmazták meg, ilyenek voltak például 
a kúpszeletek szümptómái is (219. oldal). Ide számíthatjuk az 
ógörög és a középkori hindu és arab húrtáblázatokat. APOLLÓNIOSZ-
nál már fellépett a koordinátageometriai szellemben való gondol
kozás, sőt PTOLEMAIOSZ földrajzi szélessége és hosszúsága kimon
dottan koordináta-rendszer. Ezek az eredmények olyan fejlett függ
vényfogalom csírái, mint amilyeneket a középkori ORESME sebes
ség-idő-grafikonja rejt (462. oldal). 
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Végül is DESCARTES nagy matematikai tette volt a függvényfo
galom első definíciója. Csodálatos lényeglátással a függvényt meg
feleltetésnek definiálta, bár ő még csak az algebrai műveletekkel 
meghatározott függvényekkel foglalkozott. DESCARTES, és vele egy 
időben és ugyanolyan érdemekkel, FERMAT megteremtette a változó 
mennyiségek matematikáját. 

A függvényfogalom további alakítását LEIBNIZ végezte el, de az 
ő értelmezése szűkebb DESCARTES-énál. ő használta először 1692-
ben a függvény, illetve a latin functio szót (eljárás, végrehajtás) 
valamely görbének egy pontjához tartozó olyan szakaszra, amely 
változik, ha a pont végigfut a görbén (ordináta, abszcissza, szub-
tangens stb.). Ekkor vezette be a paraméter, az állandó, a változó 
és más kifejezéseket is. A XVII. század végén, a XVIII. század ele
jén terjedt el, hogy függvénynek tekintették azt az analitikus ki
fejezést, amely kifejezte a változók és állandók közötti kapcsolatot. 
Ilyen értelemben használta a függvény szót a két BERNOULLI test
vér, és ezt a fogalmat JOHANN BERNOULLI zárójel nélkül q>x-sze\ 
jelölte. Ezt az értelmezést vette át EULER is, aki a cp betű helyett az 
/-et kezdte használni, és megengedte a komplex változókat is. 
EULER szerint tehát függvényen értjük a változók és a konstansok 
közötti kapcsolatot leíró kifejezést, ha az analitikus műveleteket 
(négy alapművelet, hatványozás, gyökvonás, sorbafejtés, differen
ciálás, integrálás) tartalmaz. Ez még mindig a függvényeknek csak 
azt az osztályát ölelte át, amelyeket teljes értelmezési tartományuk
ban már meghatároz grafikonjaik bármilyen kicsiny darabja. Ezen
kívül azonban EULER foglalkozott az cx, a In x és a trigonometrikus 
függvényekkel is, és elvégezte az általa tanulmányozott függvé
nyeknek a függvényt leíró egyenletben előforduló műveletek sze
rinti osztályozását. EULER kezdetben azt hitte, hogy minden 
függvény hatványsorba, azaz 

/(z)=a 0+ atz+ a2z
2+a}z

3+ ... 

alakba fejthető. 
EULER azonban a differenciálegyenletek vizsgálatánál olyan függ

vényekre bukkant, amelyeket megadhatott tetszőleges alakú grafi
kon is. Ezekről azt gondolta, hogy nem analitikus függvények, azaz 
nem fejthetők hatványsorba. Maga a hatványsorok elmélete is 
hiányos volt. A konvergenciafeltételek tisztázatlansága és a sor 
összegének fogalmi kialakulatlansága miatt számos nyilvánvalóan 
téves eredmény született, aminek nem tudták magyarázatát adni. 
Nem tisztázódott ugyanis a konvergens és a divergens sorok közti 
különbség. Amely módszer az egyiknél jó eredményhez vezetett, 
érthetetlen módon a másiknál felmondta a szolgálatot. 

Nemcsak a sorelmélet, hanem a függvényelmélet fejlődését is 
komolyan elősegítette a húrok rezgéseinek a vizsgálata, sőt e kuta-
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tások megvetették az elméleti fizika, vagy ha úgy tetszik, a fizikai 
matematika alapjait. A húrok rezgéseivel PÜTHAGORASZ óta számos 
fizikus és matematikus foglalkozott, köztük GALILEI, DESCARTES 
és HUYGENS is. 1715-ben BROOK TAYLOR angol matematikus, 
a londoni Royal Society titkára közölte a róla elnevezett hatvány
sort és a húrrezgés elméletét. Abból indult ki, hogy a rezgő húr 
valamelyik pontjának a gyorsulása arányos a ponthoz tartozó gör
bületi sugárral. Kis rezgésekre nyerte a 

<Py_ 
áx2 át2 

differenciálegyenletet. A mindkét végén rögzített húr esetén ennek 
megoldásául az y= A • sin abt • sin bx egyenletet kapta az A, a, b 
konstansokkal. Ennek helyességéről kétszeri differenciálással meg 
is győződhetünk. 

1747-ben D'ALEMBERT (1717-1783) francia matematikus még ál
talánosabb megoldásra talált, és ugyancsak általános megoldáshoz 
jutott 1750-ben EULER is. Ebben olyan függvények léptek fel, ame
lyek nem „folytonosak", hanem csak összefüggők. EULER a foly
tonos függvényeken még azokat értette, amelyek az egész értelme
zési tartományukra érvényes egyetlen analitikus kifejezéssel meg
adhatók, összefüggő pedig bármely függvény, amelynek grafikonja 
egyetlen ceruzavonallal megrajzolható. Éppen a szabadon mozgó 
kézzel rajzolható, összefüggő vonallal kapcsolatban alakult ki az 
a vita, amely arra igyekezett válaszolni, hogy az ilyen, grafikonnal 
meghatározott függvény analitikus-e vagy nem. Már EULER és 
DÁNIEL BERNOULLI is a rezgő húr esetén adtak olyan megoldást, 
amelyben a keresett függvény trigonometrikus sorba fejthető. 
A kérdést a-ak 1807-ben oldotta meg 

JEAN BAPTISTE JOSEPH FOURIER (1768-1830), kiváló francia mate
matikus. FOURIER főleg a fizikai matematikával foglalkozva ért el 
jelentős sikereket. Leghíresebb munkája, a Théorie analitique de la 
chaleur (A hő analitikai elmélete, 1822) 1807-ben és 1811-ben a 
párizsi Akadémián pályadíjat nyert. Ennek fizikatörténeti és egy
ben matematikai érdeme az, hogy a hővezetés elméletében fellépő 
parciális differenciálegyenletek megoldásában trigonometrikus so
rokat használt. Bebizonyította nevezetesen azt, hogy minden 2nc 
szerint periodikus egyváltozós valós függvény, ha integrálható a 
[—TI, +n] intervallumban, akkor az 

f(x)=-£+ 2 (A c o s nx+Bn sin nx) 

alakú trigonometrikus sorba fejthető, ahol az ún. Fourier-együtt-
hatók: Jean-Baptiste Joseph Fourier 
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1 í 
An—— //(x)cosnxdx és Bn n J 

LEJEUNE DIRICHLET (1805-1859) német matematikus 1829-ben be
bizonyította, hogy minden véges sok monoton és folytonos sza
kaszból álló görbe által definiált függvény eló'állítható trigonomet
rikus sorok összegeként, tehát az Euler-féle görbe, amelyet „a sza
badon vezetett kéz ír le" - EULER állításával ellentétben -, szintén 
analitikus függvény. Ezek után már nem látszott célszerűnek a 
függvény fogalmát az analitikus előállíthatósághoz kötni. Éppen 
ezért DIRICHLET 1837-ben bevezette azt a függvénydefiníciót, ame
lyet lényegtelen finomítással ma is elfogadunk. E szerint, ha az y 
és x változók olyan viszonyban vannak, hogy x valamely szám
értékéhez bármilyen törvény hozzárendeli j-nak egy értékét, akkor 
azt mondjuk, hogy y az x független változó függvénye. A később 
kialakult halmazelméleti kifejezésekkel ma így fogalmazzuk meg 
e definíciót: ha egy A halmaz minden x eleméhez hozzárendeljük 
egy B halmaz valamelyik y elemét, akkor az A halmazon egyértékű 
függvénykapcsolatot létesítettünk. A Dirichlet-féle általános függ
vénydefinícióhoz eljutott előtte BOLYAI FARKAS is, aki az 1832-ben 
megjelent Tentamenben így ír: „Tágabb értelemben a függvény 
bármilyen operáció, amely az időben és térben elképzelhető." Azt, 
hogy DIRICHLET mennyire elszakadt EULER „analitikai" függvény
fogalmától, mutatja a német matematikusról elnevezett függvény, 
amelyet így határozott meg: Legyen y értéke + c, valahányszor x 
racionális és legyen d^c, ha x irraeionális szám. DIRICHLET mun
kássága kiterjedt a számelmélet, az algebra, az elméleti fizika és az 
analízis területére. Először adta meg a Fourier-sorok konvergencia-
kritériumát. Bevezette a sorok feltételes összetartásának a fogal
mát. Nagy hatást gyakorolt többek között RiEMANNra, KRONECKER-
re és DEDEKiNDre. 

Annak ellenére, hogy a sajátos körülmények folytán BOLZANO 
cseh matematikus munkái nem gyorsíthatták meg a függvényelmé
let fejlődését, mégis kiemelten kell őt megemlítenünk, hiszen esz
méi megelőztek sok olyan kiváló matematikust, akik valóban elő
mozdították a függvények fogalmának további tisztázását. 

BERNHARD BOLZANO (1781-1848) cseh matematikust, filozófust és 
teológust, a prágai egyetemen a vallástörténet professzorát 1819-
ben állásából elmozdították, és minden nyilvános szerepléstől el
tiltották. Sem szóban, sem írásban nem kaphatott nyilvánosságot, 
mert előadásaiban a cseh nemzeti önállóság eszméjét hirdette az 
osztrák elnyomással szemben. így történt, hogy sok ideje maradt 
matematikai búvárkodásra, de eredményeit nem közölhette. 

= ! / / ( * ) SÍ sin nx dx. 
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A XVIII. századi analízis csillogó sikereinek özönében elhalvá
nyult a matematikai szigor iránti igény. BOLZANO éppen ezt a szi
gort képviselte, azt, amelyet CAUCHY és WEIERSTRASS érvényesített, 
mit sem tudva BOLZANO eredményeiről. BoLZANÓnak az íróasztala 
számára írt műveiben nemcsak fejlett függvényelméleti megállapí
tások voltak, hanem olyan halmazelméleti és matematikai-logikai 
alapvetések is, amelyek megelőzték mások hasonló felfedezéseit. 
Az 1830-ban elkészült Függvénytan kéziratát például csak 1920-ban 
találták meg, és nyomtatásban 1930-ban látott napvilágot. Néhány 
fontos tételét csak felsorolásszerűen említem meg: CAUCHY előtt 
megfogalmazta a folytonosság szabatos meghatározását, bevezette 
az egyoldali folytonosság fogalmát, megállapította a folytonos 
függvények számos tulajdonságát. BOLZANO cáfolta meg AMPÉRE-
nek azt az állítását, hogy minden folytonos függvénynek vagy min
denütt van differenciálhányadosa, vagy legfeljebb az értelmezési 
tartomány elszigetelt helyein nincsen. BOLZANO szerkesztett olyan, 
mindenütt folytonos függvényt, amelynek sehol sincs differenciál
hányadosa. Amíg művei elő nem kerültek, az első ilyen függvényt 

WEIERSTRASS és DARBOUX nevéhez kapcsolták. BOLZANO „patolo
gikus" függvényei közül idézzük azt, amely a [— 1; 1] intervallu
mon belül a — 1 és +1 közötti minden értéket felveszi, ugyanakkor 
minden pontja szakadási pont. Ez a következő: 

Legyen 
2m+l x, hax=—2^— 

f(x)=. —1, ha x—0 
0, ha x= — 1 

— x, ha x az előbbi háromtól különbözik. 
A függvényelmélet voltaképpen BOLZANO és DIRICHLET eredmé

nyei alapján indult igazán fejlődésnek, és a XIX. században az 
előzmények biztos talaján CAUCHY és WEIERSTRASS a legnagyobb 
szabatossággal önthette szavakba a függvénytani tulajdonságokat 
és fogalmakat. 

A valós függvénytan kialakulása után a komplex változós függ
vénytan is biztos alapokra talált a komplex számoknak GAUSS ál
tal alkotott elmélete segítségével. A komplex változójú függvények 
elméletének megteremtésében CAUCHY és WEIERSTRASS mellett nagy 
szerepet kapott RIEMANN is, aki a geometriai függvénytan életre 
hívásával a komplex függvénytan új megalapozását tette lehetővé. 

A függvényfogalom halmazelméleti definíciója nem teszi szüksé
gessé, hogy a megfeleltetés számok halmazait kapcsolja össze. Az 
értelmezési tartomány és az értékkészlet elemei tetszőleges mate
matikai objektumok lehetnek. Az absztrakciónak ez a további fo
kozata a függvénytan új területeit hozta létre. Ha az értelmezési 
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tartomány függvények halmaza és az értékkészlet számok halmaza, 
akkor az egymáshoz rendelést funkcionálnak nevezzük. Ha pedig 
az értelmezési tartomány és az értékkészlet is függvények halmaza, 
akkor a megfeleltetés neve operátor. A funkcionálokkal és az ope
rátorokkal foglalkozó funkcionálanalízis különálló kutatási terü
letnek VITO VOLTERRA kiváló olasz matematikus óta számít. 
A funkcionálelmélet kibontakozásában kimagasló érdemei vannak 
a francia MAURICE FRÉCHET-nek, a magyar RIESZ FRiGYESnek és a 
német HiLBERTnek. Hazánkban e terület kimagasló kutatója volt 
HAAR ALFRÉD, és ugyancsak fontos eredmények birtokába jutott 
a magyar származású amerikai NEUMANN JÁNOS (1903-1957), vala
mint SZŐKEFALVI NAGY BÉLA (1913-). 

A valós függvénytan területén szerzett hírnevet a magyar GEÖCZE 
ZOARD (1873-1916) is. 1905-ben olyan görbét konstruált, amely 
minden pontjában folytonos, de egyetlen pontjában sem difieren-
ciálható, és amelynek ívhossza bármilyen kis intervallumban vég
telen nagy. 1906-ban a felszínmérés elméletében kiválóan használ
ható, kifogástalan felszíndefiníciót adott. Csak 1908-ban, Párizsban 
ismerte meg LEBESGUE felszíndefinícióját. E két különböző definíció 
összehasonlítása, vizsgálata számos további eredmény kiinduló
pontjává lett. GEÖCZE életművének megismertetésében és tovább
fejlesztésében nagy szerepet vállalt RADÓ TIBOR (1895-1965), a bu
dapesti születésű amerikai professzor, aki egyik megteremtője volt 
az analízis topológiai alapjainak. A valós függvénytanban ért el 
kiváló eredményeket CSÁSZÁR ÁKOS és TANDORI KÁROLY (1925-) is. 

Az analízis kellő megalapozásában fontos szerep jutott a soro
zatoknak és a soroknak. Indokolt tehát történetük rövid ismerte
tése". 

A SORELMÉLET FEJLŐDÉSE 

Az ókori egyiptomi, babiloni vagy görög matematikában és hason
lóképpen Kína, India és Európa középkorában sűrűn bukkannak 
fel olyan konkrét feladatok, amelyek bizonyos sorozatok (szám
tani, mértani, harmonikus sorozat, figurális számok, hatványszá
mok, Fibonacci-sorozat stb.) ismeretét kívánták meg. Az analízis
ben különösen a hatványsorok összegezésének a kérdése vált alap
vetően fontossá. 

Említettük, hogy GREGORY a XVII. században, NEWTONÍ meg
előzve a binomiális tételt már törtkitevő esetén is alkalmazta. Bir
tokában volt továbbá az arc tg x hatványsorának is. Tudva ugyanis, 



A MATEMATIKAI ANALÍZIS 703 

hogy az y- 1 
l + x : görbéje alatti terület a [0, x] intervallum felett 

éppen arc tg x, az 1 : (l + x2) osztásból kapta, hogy: 

1 
l + x2 : 1 - X 2 + X 4 - X 6 + 

Ebbó'l 

/iM* 
azaz 

( l - x 2 + x 4 - x 6 + . . . ) d x , 

a r C t g X = X - y + y - y + . . . 

Ez a Gregory-sor, ami azonos az arc tg x Taylor-sorával. TAYLOR 
előtt 40 évvel! 

Ugyancsak a XVII. században NICOLAUS MERCATOR hasonló 
módon nyerte a In (1 + x) Mercator-sorát. GREGORYtól tudta, hogy 

/ 
áx 

l + x 
=ln (l + x). Ha tehát integrálta az 

1 
l + x 

: 1 - X + X 2 - X 3 + 

egyenlőség mindkét oldalát, akkor kapta, hogy 

v 2 v3 v4 
ln(l + x)=X-y+y-- í -+.. . 

Megnőtt a hatványsorok jelentősége a differenciál- és integrál
számítás felfedezése után. NEWTON kezdte alkalmazni az integrálás 
elvégzésére azt a módszert, hogy az integrálandó függvényt hat
ványsorba fejtette, és e sort integrálta. A sorbafejtésre felhasználta 
a binomiális tételt, a racionális törtfüggvényeknél a GREGORYnál 
bemutatott osztási eljárást, sokszor alkalmazta a határozatlan 
együtthatók módszerét, új változó bevezetését vagy alkalmas koor
dinátatranszformációt. Amint láttuk, eleinte EULER is azt hitte, 
hogy minden függvény hatványsorba fejthető, és így az integrálás 
sorbafejtéssel igen kényelmes számolási eljárásnak látszott. TAYLOR 
a Newton-féle interpolációs képletet általánosítva fedezte fel a Tay-
lor-sort. Ennek egyik speciális alakját később, de TAYLORtól el
térő módon előállította MACLAURIN is. 

JOSEPH LOUIS LAGRANGE (1736-1813) francia matematikusnak 
1797-ben jelent meg a Politechnikai Főiskolán tartott előadásait 
összefoglaló Théorie des fonctions analytiques (Az analitikus függ
vények elmélete) című könyve. Ez a hatásaiban jelentős mű a dif
ferenciálás algebrai módszereivel foglalkozott, célul tűzve ki a jobb 

'Ifiil m> 
-pfé m BPlSy 

- " .-mm 

•Hl 

Joseph-Louis Lagrange 
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logikai megalapozást. Módszerének alapgondolatát egyik példáján 
szemléltetjük: Mivel 

f{x)=- = l + x+x2+x*+ ... + x"+..., 

azért az n-edik differenciálhányados: 

f<"\x)=n\ + (n+1)(«)(»-1)- ...-3-2.X+... 

így /(*) «-edik derivált függvényének értéke az x—0 helyen: 
/(")(0)=«!. LAGRANGE bizonyította, hogy minden f(x+h) függvény 
majdnem mindenütt kifejezhető az 

f(x+h)=f(x)+alh+a2h
:i+ . . . +anh"+R„ 

alakú Taylor-sorral, tisztán algebrai úton is. A differenciálhánya
dosokat pedig a Taylor-sor együtthatóiként értelmezte, és így el
kerülte a végtelen kicsinyekkel való törődést, illetve a határérték 
fogalmát. Gondolatmenetének fő hibája, hogy csak az analitikus 
függvényekre érvényes, amint ezt WEIERSTRASS észrevette. LAG
RANGE először határozta meg a sor maradéktagjának (Rn) a képle
tét egyes konkrét függvényeknél, és először állította elő a Taylor-
sor maradéktagját integrál alakban. Ugyancsak ő vezette be a róla 
elnevezett középértéktételt. Neki köszönhetjük a differenciálhánya
dos-függvény számára a „derivált" kifejezést, és a magasabb rendű 
differenciálhányados-függvények f'(x),f"(x), ,. . ,/ w (x) jelöléseit. 

A XVIII. században, különösen a második felében az analízissel 
foglalkozók már nagyon tudatosan törekedtek a konvergencia
fogalom szabatos meghatározására* a konvergenciafeltételek fel
fedezésére, a végtelen sorok összegének helyes értelmezésére. E tö
rekvéseket a XIX. század elején koronázta siker, amikor CAUCHY 
ilyen irányú munkásságával a sorelméletben szinte új korszak kez
dődött. Egy végtelen sor összegének a részletösszegek sorozatának 
határértékét tekintette, és így kimondhatta, hogy egy sor akkor 
konvergens, ha ez a határérték létezik. Nagy hangsúlyt helyezett 
a maradéktag vizsgálatára. A jelváltó tagú sorok esetére bevezette 
az abszolút konvergencia fogalmát, és így összefüggést teremthe
tett a tagok abszolút értékeiből alkotott sor konvergenciája és az 
alapsor konvergenciája között. Számtalan konvergenciavizsgálatot 
végzett, több konvergenciafeltételt fogalmazott meg, általában a 
konvergenciakritériumok kutatását megbízható módon tisztázta. 
A végtelen sorokra vonatkozó Cauchy-féle konvergenciakritérium: 

Az s= 2 an s o r akkor és csak akkor konvergens, ha egy tetszőié
rt" 1 

ges pozitív e számhoz található olyan e-tól függő N küszöbindex, 
hogy valahányszor n=~N, a sor két részletösszegének különbségére 
igaz, hogy: 
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\sn+P-s„\ 
»+l 
2 ak~ 2 ak = 2 ak 
k=í k=l k=n-tl 

• S. 

CAUCHY bevezette a komplex változójú hatványsoroknál a kon

vergenciakör fogalmát. Ha ugyanis a 2 fl«*" hatványsor nem 
n=0 

minden x értékre konvergens és nem minden 0-tól különböző x ér
tékre divergens, akkor létezik pontosan egy r szám úgy, hogy az 
1*1 < r változókra nézve a sor konvergens, az |x\ >r változókra néz
ve pedig divergens. Az \x\ = r értékre nézve általánosságban sem
mit sem mondhatunk. Ezt az r számot nevezzük a konvergenciakör 
sugarának, amely kiszámítható az 

/•= 
1 

lim sup Y\a„\ 

Cauchy-Hadamard-féle formulával. (JACQUES HADAMARD francia 
matematikus, 1865-1963). CAUCHY azt is megállapította, hogy egy 
függvény hatványsorának konvergenciája nem feltétlenül azt jelen
ti, hogy a sor az alapfüggvényhez tart. Ugyancsak ő vette észre, 
hogy ha két sor abszolút konvergens, akkor szorzatuk (a megfelelő' 
tagok szorzataiból alkotott sor) is az, és a szorzatsor határértéke 
az alapsorok határértékeinek a szorzata. 

A sorok további fejlődésére csak a történetükben kiemelkedő 
szerepet játszó matematikusok felsorolásával utalunk. DIRICHLET, 
JORDÁN, ÁBEL, FOURIER, CSEBISEV, OLIVIER, STOKES, SEIDEL, 

WEIERSTRASS, HÖLDER, CESARO, FEJÉR, RIESZ, FISCHER, KOLMO-

GOROV, CARLSON, HAAR, RADEMACHER, MENYSOV és mások kiter

jesztették vizsgálataikat a hatványsorokról általános függvényso
rokra. 

Különös függvényelméleti fontossága miatt külön is említem 
WEiERSTRASSnak azt az 1885-ben bizonyított tételét, amely kimond
ja, hogy minden, az [a, b] intervallumban folytonos/(x) függvény 
az analízis módszerével előállítható olyan, az [Ű, Z>]-ben egyenlete
sen konvergens végtelen sorral, amelynek tagjai polinomok. 

Magyar vonatkozása miatt e tárgykörből befejezésként kieme
lem a Riesz-Fischer-tételt, amely kimondja, hogy a négyzetesen 
integrálható függvények terében értelmezett konvergencia esetén is 
érvényes a Cauchy-féle konvergenciafeltétel. E tételt 1907-ben egy
mástól függetlenül bizonyította a magyar RIESZ FRIGYES és a német 
ERNST FISCHER (1875-1956). Külön említjük a HAAR ALFRÉD ko
lozsvári, majd szegedi professzor 1909-es doktori értekezésében 
tárgyalt Haar-féle ortogonális függvényrendszert, amelynek töb
bek között szerepe van a Fourier-sorok elméletében. Idézem végül 
FEJÉR LIPÓT (1880-1959) 1900-ban közölt tételét, amely szerint: 

Jacques Hadamard 

Georg Gábriel Stokes 

Haar Alfréd 
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Fejér Lipót 

Ha az/(x) a 2n. szerint periodikus integrálható függvény és létezik 
határértéke az x0 pontban, akkor a Fourier-sora ott összegezhető 
a részletösszegek számtani közepével. Ha pedig a 2n szerint perio
dikus és integrálható f(x) függvény az [a, b] zárt intervallumban 
folytonos, akkor Fourier-sora részletösszegeinek számtani közepei 
egyenletesen konvergálnak az f(x) függvényhez. A Fejér-tétel a 
Fourier-sorok elméletében és általában az ortogonális függvény
sorok elméletében számos új kutatás kiindulópontjává lett. 

A DIFFERENCIÁLHÁNYADOS 
FOGALMÁNAK FEJLŐDÉSE EULER UTÁN 

NEWTON és LEIBNIZ az alapfogalmak fejletlensége miatt nem tud
tak a differenciálkalkulus számára megnyugtató magyarázatot ta
lálni. Ez közvetlen követó'iknek sem sikerült. Kezdetben az el
járást csak az ellenőrizhetően helyes eredmények tömege igazolta. 
A XVIII. század közepén említést érdemelnek EULER erőfeszítései. 
Ő alapfogalomnak tette magát a differenciálhányadost, amely arra 
szolgál, hogy a változók igen kis növekményeinek, a differenciálok
nak a hányadosát jellemezze. Ugyanakkor a differenciálok tényle
ges értékét 0-nak tekintette. A differenciálhányados tehát - alakú 
hányados, és értéke egy kiválasztott x0 helyen az a szám, amelyhez 
ott a -~- hányados tart. A ténylegesen 0-nak tekintett differenciálok 

és a 0-hoz közeledő /Jx-ek és Ay-ok ellentmondása azonban nyil
vánvaló. 

JEAN LE ROND D'ALEMBERT (1717-1783), az életét elhagyott gyer

mekként kezdő, kiváló francia matematikus NEWTON első és utolsó 
arányok elméletét fejlesztette tovább azzal, hogy definiálta a határ
érték fogalmát. Amit NEWTON úgy fejezett ki, hogy a - mai jelölé
sekkel —r- első arányok a -=— utolsó aránnyá változnak, azt 

Ax ax 
D'ALEMBERT úgy fejezte ki, hogy a véges differenciálok —— hánya

dosának a határértéke a -~~ differenciálhányados. Ezt kiegészítette 

az eljárás leírásával. E szerint a differenciálhányados meghatározása 
a következő lépésekben történik: Az y— f(x) függvény x változóját 
növeljük a véges Ax mennyiséggel, amikor is y szintén változik a 

véges Ay értékkel. Ezután a ~- hányadost egyszerűsítjük, és végül 

Jean Le Rond D'Alembert az egyszerűsített alakban x helyére 0-t írunk. A határértéket így 
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definiálta: Egy A mennyiség a változó B mennyiség határértéke, ha 
B bármilyen közeljuthat ,4-hoz, de A-t sohasem érheti el. A d'Alem-
bert-féle meghatározás hiányossága, hogy a határértékhez közeledő 
B monoton módon egy irányban változik, tehát az így megfogal
mazott határérték egyoldali. A differenciálhányados értelmezésé
ben rejlő bizonytalanságokat sem oldja fel az eljárás leírása, mert 
bár magát az eredményt egyértelművé teszi, de a határérték kiszá
mításának puszta leírása nem adja meg annak a magyarázatát. 
Mégis egy valahogyan értelmezett határérték felvetése sok gondo
latot indított el. Amikor LAGRANGE 1784-ben a berlini Tudományos 
Akadémia elnökeként pályázatot hirdetett, éppen a végtelen kicsiny 
és végtelen nagy mennyiségekkel való számolás szabatos törvé
nyeinek a lefektetésére, akkor a pályázatot SIMON L'HUILLIER 

genfi professzor nyerte meg, aki elsőként definiálta a —- differen-

ciálhányadost az általa bevezetett lim -r— szimbólummal, az 

Exposition Élémentaire des principes des calculs supérieurs (A ma
gasabb kalkulusok alapelveinek elemi kifejtése) című, 1786-ban 
megjelent művében. A határérték-elmélet még akkor sem aratott 
sikert, mert a d'Álembert-féle megfogalmazás hiányos volt, és nem 
volt kidolgozva a határértékkel való számolás technikája. 

Ezután - amint azt a 704. oldalon láttuk - LAGRANGE a differen
ciálhányadosokat a Taylor-sor együtthatóiként értelmezte. Gondo
latmenetében azonban a Taylor-sorban szereplő változók hatvány
kitevőit csak a természetes számokra korlátozta, ezért eljárása csak 
az analitikus függvényekre érvényes. 

1797-ben jelent meg SYLVESTRE FRANCOIS LACROIX francia ma
tematikusnak, a Politechnikai Főiskola tanárának Traité du calcul 
différentiel et du calcul integrál (A differenciál- és az integrálkalku
lus tárgyalása) című, nagy hatású összefoglaló műve. Ennek rövi
dített változata jelent meg 1802-ben, amelyben LACROIX már eluta
sította a Lagrange-féle meghatározást, és a differenciálhányados 
fogalmát ismét a határérték fogalmára igyekezett építeni. Ha ez 
nem is volt tökéletes, mégis nagy érdeme a gondolat népszerűsítése. 

A differenciálkalkulus e hosszú fejlődési szakaszában még a leg
nagyobbaknak sem sikerült teljesen szabatos definíciót adni. En
nek fő oka az, hogy nem tudtak elszakadni a geometriai szemlélet
től. Ez érthető, hiszen abban az időben még maga az aritmetika és 
az algebra is erősen kötődött a geometriai fogalmakhoz. A karak
terisztikus háromszögből leolvasott differenciálhányados tagadha
tatlanul geometriai eredetű. Bár EULER és LAGRANGE már igyekez
tek megszabadulni a geometriai vonatkozásoktól, de a határérték 
eszméjét ők is elutasították. Még LACROIX könyveiben sem nehéz 
megtalálni a geometriai „szennyeződést". 
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A határérték először CAUCHY műveiben fordul át geometriaiból 
teljesen aritmetikai fogalommá, lehetővé téve a formalizáció meg
szigorítását. A matematikai szigor a differenciálszámítás terén kü
lönösen példamutató az 1821-ben megjelent Cours d'analyse (Ana
líziskurzus), az 1823-as Résume des lecons sur le calcul infinitesimal 
(Az infinitezimális számítás előadásainak kivonata) és az 1829-ben 
kiadott Lecons sur le calcul différentiel (Előadások a differenciál
számításról) könyveiben. A határértéket így definiálta: Ha egy 
változó egymást követő értékei megközelítenek egy fix értéket úgy, 
hogy végül is attól csak tetszőlegesen kicsiny mennyiségben kü
lönböznek, akkor azt mondjuk, hogy a fix érték a változó érték
sorozatának a határértéke. A differenciálhányados Cauchy-féle de
finíciója : Az y=f(x) függvény x változójához adjunk egy x= i 

növekményt, és képezzük a ~ = ——- hányadost. Ennek 

a hányadosnak a határértékét (ha létezik) abban az esetben, ha i a 
O-hoz tart, jelöljük f'(x)-sz6l, és nevezzük az y x-re vonatkozó de
riváltjának. CAUCHY előbb definiálta a differenciálhányadost, és 
ennek segítségével a differenciált, tehát éppen fordítva, mint 
LEIBNIZ. CAUCHY szerint: Ha áx véges konstans, akkor az y=f(x) 
függvény áy differenciálja azf'(x) áx. A definíciókból látható, hogy 
CAUCHY a függvény, a szám, a változó és a határérték fogalmakat 
használja, tehát távol tartja akár a geometriai, akár a mechanikai 
fogalmakat. 

CARL WEIERSTRASS (1815-1897) német matematikus azonban 
CAUCHY definícióival sem elégedett meg. Észrevette a circulus vi-
tiosust abban, hogy CAUCHY egyenlő hangsúllyal alkalmazta a szám 
és a határérték fogalmakat, márpedig abban az időben az irracio
nális számot határértékkel, például az alsó közelítő értékeiből álló 
sorozat határértékével definiálták. WEIERSTRASS tehát először is az 
irracionális szám olyan meghatározására törekedett, amely nélkü
lözi a határérték fogalmát. Miután ezt elérte, sikerült 1869-ben 
CAUCHY definícióit olyanokkal helyettesítenie, amelyek már tisztán 
aritmetikai alapokon nyugosznak. Ezen ismert definíciók közül 
példaként idézek egyet: az x= x0 helyen az f(x) függvény határ
értéke az L szám, ha bármely adott pozitív e számhoz találhatunk 
olyan pozitív ő számot, hogy valahányszor \x—x0|<ő, teljesül az 
|JL—/(x)l<e egyenlőtlenség. A határértéknek ez a meghatározása 
lehetővé tette a differenciál- és az integrálszámításnak a legszigo
rúbb logikai igényeket is kielégítő értelmezését. Azt, hogy mennyire 
időszerűvé vált e probléma felszámolása, mutatja, hogy 1872-ben 
egymástól függetlenül többen is észrevették CAUCHY hibáját, és 
ezért az irracionális számok olyan meghatározását adták, amely a 
határértéktől független. Ezt tette a francia CHARLES MÉRAY (1835-
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1911), a német HEINRICH EDUÁRD HEINE (1821-1881), a szintén né
met GEORG CANTOR és RICHÁRD DEDEKIND (138. oldal). 

WEiERSTRASS-szal végeg megszűnt a differenciálszámításban a 
végtelen kicsinyek fogalmának és a velük való számolásnak a prob
lémája. Definícióiban csak matematikailag megfogható fogalmak 
szerepelnek, és az infinitezimális számítás elnevezés is valójában 
indokolatlanná vált. 

így látszott ez napjainkig. Még néhány évvel ezelőtt száműztek 
a matematikaoktatásból minden olyan gondolatmenetet, amelyet 
az eredmény megsejtésére használt ARKHIMÉDÉSZ (183. és követke
ző' oldalak) és amelyet gátlástalanul alkalmazott NICOLAUS 
CUSANUS (1401-1464), KEPLER (523—525. oldalon), PASCAL vagy 
L'HOSPITAL, sőt nem tudta elkerülni NEWTON és LEIBNIZ sem, bár 
az utóbbi kettő látta, hogy az infinitezimális mennyiségekkel való 
számolás logikai indoklása még hiányzik. Az ilyen gondolkozásra 
igen közismert példa a gömb térfogatának a meghatározása a kö
vetkezőképpen : Bontsuk fel a gömbfelszínt végtelen sok gömbhá
romszögre, és ezek csúcsait kössük össze a gömb középpontjával, 
így a gömböt felbontottuk háromszög alapú gúlákhoz hasonlító 
testekre, majdnem háromszög alapú gúlákra. Ha ezeket némi logi
kai nagyvonalúsággal, a térfogat számításának szempontjából, va
lódi háromszög alapú gúláknak tekintjük, akkor az ezekre érvényes 
eljárás szerint: a köbtartalom az alapterület és a magasság szorza
tának a harmada. Az egyes gúlák térfogatösszege, vagyis a gömb 
térfogata, azonos a gömbfelszín és a gömbsugár szorzatának a har
madrészével. Ennek az eljárásnak megengedhetetlen az a mozzana
ta, amelynél a gömbháromszögecskéket egyszer a gömbfelszín ré
szének, másszor pedig síkidomnak tekintjük. Az eredmény azonban 
vitathatatlanul jó. Ez az oka annak, hogy bár a klasszikus mate
matika kirekesztette birodalmából az infinitezimális mennyisége
ket - amelyek pozitívak ugyan, de minden pozitív számnál kiseb
bek -, ennek ellenére a műszaki számításokban a technikusok és a 
mérnökök nem hagytak fel a végtelen kicsinyekkel való számolás
sal, már csak azért sem, mert ez a számolási mód lefordítható a 
számítógépek nyelvére. 

A XIX. század matematikusai az analízist az egész számokra vo
natkozó axiómákra alapozták. TORALF SKOLEM (1887-1963) nor
vég matematikus fedezte fel, hogy a természetes számokra vonat
kozó axiómáknak vannak nemszabványos (nonstandard) modell
jei, amelyek a szabványos (standard) aritmetikában elő nem for
duló és azoktól eltérő tulajdonságú objektumokat tartalmaznak. 
ÁBRAHÁM ROBINSON (1918-1974), németországi születésű amerikai 
matematikus arra gondolt, hogy a formális logika szerint jogosult 
nonstandard aritmetika alapja lehet a standard analízistől eltérő, 
az infinitezimális mennyiségeket használó nonstandard analízisnek. 
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P\ 

Calder: Universum 
(motorhajtású szobor; 
XX. sz.) 

A logikai nehézségeket sikerült elhárítania az ANATOLIJ MALCEV 
szovjet matematikus által bizonyított és LEÓN HENKIN amerikai 
matematikus által tökéletesített ún. kompaktsági tétellel. (A tétel 
szerint, ha létezik valamilyen formális nyelven írott mondatok egy 
serege, amelynek minden véges részhalmaza igaz a standard uni
verzumban, akkor létezik olyan nemstandard univerzum, amelyben 
a mondatok egész serege egyszerre igaz.) Gondolatmenetének vég
ső eredménye: Ha az F formális nyelv leírja a standard univerzu
mot, amelyben ott vannak a klasszikus matematika valós számai, 
akkor az F nyelv azon állításai, amelyek igazak a standard univer
zumban igazak a nemstandard univerzumban is. Ez utóbbi azon
ban még más matematikai objektumokat is tartalmaz, például az 
infinitezimális mennyiségeket. Ezek az objektumok formálisan úgy 
viselkednek, mint a standard objektumok, de az utóbbiaktól bizo
nyos lényeges tulajdonságokban különböznek, és ezek a tulajdon
ságok nem formalizálhatok az F nyelvben. 

A ROBINSON által megteremtett nemstandard analízis logikailag 
is elfogadhatóvá tette az infinitezimális módszereket, és ezzel nem
csak a matematikának keletkezett egy új ága, hanem a gyakorlat 
számára is fontos új számítási eljárás nyert polgárjogot a matema
tikában. 



AZ INTEGRÁL FOGALMÁNAK FEJLŐDÉSE 
LEIBNIZ ÉS NEWTON UTÁN 

NEWTON és LEIBNIZ is észrevette, hogy a határozatlan integrál se
gítségével, vagyis a differenciálszámítás inverz feladatával megold
hatók a határozottintegrál-számítási feladatok. Ezt foglalja össze a 
Newton-Leibniz-szabály. A BERNOULLIAK és EULER munkáiban ki
alakult az a szemlélet, hogy az integrálszámítás olyan eljárás, amely-
lyel a változó mennyiségek differenciáljai közötti összefüggésekből 
meghatározható az a függvény, amely kifejezi e változók kapcsola
tát. Ebben a felfogásban az EULER korában már hatalmassá tere
bélyesedő anyagból még nem vált külön sem a differenciálegyenle
tek elmélete, sem a variációszámítás. A fő cél mindig a primitív 
függvény keresése volt, tehát a hangsúly a határozatlanintegrál-fel
adatok kiszámítási technikájának a fejlesztésére esett. Ezt aránylag 
igen gyorsan sikerült is megteremteni. EuLERnek a már idézett 
Institutiones calculi integrális (Az integrálszámítás alapfogalmai) 
című művében az integrálszámítás technikai apparátusa lényegében 
már alig maradt-a mai fejlettség mögött. EULER a határozatlan in
tegrált teljes integrálnak nevezte, és mellette megkülönböztette a 
rögzített állandójú partikuláris integrált, amely speciális esetben 
olyan értéket szolgáltatott, mint a határozott integrál. 

A gyakorlat, az alkalmazás azonban már korán szétválasztotta 
a határozott és a határozatlan integrált a mai értelemben. A határo
zott integrál elnevezést 1779-ben vezette be PIERRE SIMON LAPLACE 
(1749-1827), „Franciaország Newtona". Az f(x) áx jelölés pedig 
FouRiER-től származik 1820 tájáról. CLAIRAUT 1743-ban elsőként 
mutatta be a görbe menti kétváltozós integrált. EULER 1770-ben 
bevezette a kettős integrálokat, és LAGRANGE 1775-ben a hármas 
integrálokat. EULER, LAPLACE, LEGENDRE, GAUSS, ÁBEL, JACOBI, 

LIOUVILLE, BESSEL, LAMÉ és mások keze nyomán sok, az analízis 
fejlődésére kiható, különleges integrál született. A határozatlan
integrál-számítás alapvető kérdéseit a XVIII. században már meg
válaszolták. 

A határozott integrál fogalma elsődlegesen LEiBNiznél jelentke
zett végtelen sok, végtelen kicsiny differenciál összegeként. Ezt fo
galmazta meg szabatosabban CAUCHY, majd RIEMANN. RIEMANN 
az 1854-es doktori értekezésében így írt: 

b 

Mit értünk az / f(x) dx-en? Azért, hogy erre feleljünk, vegyük 

a 

fel az a és b egymás utáni mennyiségek között az xt, x2, . . . , xn_ t 

értékek sorozatát, és a rövidség kedvéért jelöljük (xt — a)-t á,-gyel, 
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(x2—Xi)-et á2-vel, . . . , (6—x„_i)-et ő„-nel, és e-nal egy pozitív va
lódi törtet. Ekkor az 

S=dif(a+e1d1) + d2f(x1 + e2d2)+ö3f(x2+e3d3)+ ...+ 

+ «„/(*„-i + *A) 

összeg értéke függ a d intervallum és az e megválasztásától. Ha ez 
olyan tulajdonságú hogy bármilyen d és e megválasztásnál végte
lenül közelít egy meghatározott A értékhez, miközben az összes 

b 

d végtelen kicsinnyé válik, akkor ez az érték az / f(x) dx. 
a 

Azt már CAUCHY belátta, hogy az így definiált határozott integ
rál létezik minden [a, b] intervallumon folytonos függvénynél. 
RIEMANN azonban igazolta, hogy olyan/(x) függvénynek is létezik 
ez a róla elnevezett integrálja, amely az [a, b] intervallumon korlá
tos és majdnem mindenütt folytonos. Ez nemcsak elégséges, ha
nem szükséges feltétel is. A „majdnem mindenütt" kifejezés azt 
jelenti, hogy az/(x) függvény legfeljebb az [a, b] intervallum pont
jainak nulla mértékű halmazán nem folytonos. Egy ponthalmazt 
akkor mondunk nulla mértékűnek, ha le lehet fedni intervallumok
kal úgy, hogy ezek hosszúságainak összege kisebb, mint egy bár
milyen adott pozitív e szám. 

Célszerű lesz, ha most megismerkedünk egy ponthalmaz mérté
kének a fogalmával, hogy a Riemann-integrál további általánosí
tásáról beszélhessünk. Képzeljük el az egyazon egyenesre illeszkedő 
E ponthalmazt. Legyen továbbá egy intervallumokból (szakaszok
ból) álló / intervallumhalmaz. Ez utóbbinak valahány, de véges 
számú intervallumával fedjük le az E halmaz pontjait, és képezzük 
a beborító intervallumok összegét. A kívánt lefedést és az erre hasz
nált intervallumok összegzését végezzük el minden lehetséges mó
don, és válasszuk ki a kapott intervallumösszegek közül a legkiseb
bet. Ezt nevezzük az E halmaz mértékének. Belátható, hogy egy 
szakasz (intervallum) összes pontjainak a lefedéséhez szükséges in
tervallumösszeg nem lehet kisebb, mint a lefedett szakasz hossza. 
A ponthalmazok mértékének ez a definíciója, amely kiterjeszthető' 
más halmazokra is, CARL GUSTAV HARNACK (1851-1888) és OTTÓ 
STOLZ (1842-1905) német matematikusok nevéhez fűződik. Ezt 
finomította CAMILLE JORDÁN francia és GIUSEPPE PEANO olasz ma
tematikus úgy, hogy a mérhető halmazok mértéke additív legyen, 
azaz ha a H^ halmaz mértéke: m{H^ és a H2 halmaz mértéke: 
m{H2), valamint a két halmaznak nincs közös pontja, akkor a két 
halmaz egyesítésének mértéke a két eredeti halmaz mértékének az 
összege, azaz 

m(H ,U#2)=m(tf,)+m(H2). 
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E mértékfogalmat használta fel a határozott integrál általánosítá
sára 

HENRI LOUIS LEBESGUE (1875-1941) francia matematikus. Az 
1902-es doktori értekezésében általánosította a Jordan-Peano-mér-
téket azzal, hogy megengedett végtelen sok intervallummal való le
fedéseket is. Ezt a Lebesgue-mértéket alkalmazta az általa definiált 
határozott integrálnál. Ő nem az abszcisszatengely egy intervallu
mát osztotta fel, hanem ezen intervallumoknak megfelelő függ
vényértékekből, ordinátákból indult ki. Legyen az aSx^b inter
vallum két szélén azf(x) függvény értéke/(a) és/(fc). A közöttük 
elhelyezkedő függvényértékek: 

f(á)=y0<yl<y2<y3~c . . . <yn_ v^yn-fQ>). 

Tekintsük azon x-ek Xk halmazát, amelyekre nézve igaz, hogy 
a^x^bésyk_lsf(x)^yk, ahol k= 1,2,3, . . . Ha az Xk halmaznak 

n 

létezik az m(Xk) Lebesgue-mértéke és ha a 2 AW(-*Á) összeg egy 
k-=l 

meghatározott véges L értékhez tart, mialatt \yk—yk-i\ maximuma 
tart a 0-hoz, akkor ezt az L határértéket az/(x) függvény Lebesgue-
integráljának nevezzük. Tehát: 

b 

L= l /(*) dx= lim 2 ykm(Xk). 
j „^mk-i 
a 

Mivel folytonos függvény esetén az Xk ponthalmaz az x-tengely 
egy intervalluma, azért ekkor a Lebesgue-integrál azonos a Rie-
mann-integrállal. Léteznek olyan nem folytonos függvények, ame
lyeknek van Lebesgue-integrálja, de Riemann-integrálja nincs. 
LEBESGUE egy 1926-os koppenhágai előadásában a következő ha
sonlattal világította meg a kétféle integrál különbségét: 

RIEMANN módszere olyan, mint azé a kereskedőé, aki a pénzét 
olyan sorrendben számlálja meg, amint éppen egy-egy érme a kezé
be akad. LEBESGUE eljárása pedig olyan, mint azé a kereskedőé, aki 
ugyanezt a pénzt a számlálás előtt csoportosítja a következőkép
pen: 

Van m(X1) darab 1 koronásom, az összesen m(X{) korona. 

Van m(X2) darab 2 koronásom, az összesen 2m{X2) korona. 

Van m(X3) darab 5 koronásom, az összesen 5m(X3) korona. 

Az összes pénzem: S=m(X,)+2m(X2)+5m(X3)+ ... 
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E két eljárás bizonyára ugyanazt az eredményt adja mind a két 
kereskedőnél, hiszen véges számú pénzérmét számláltak össze. Ha 
azonban, mint az integrálnál, végtelen sok és végtelen kicsi mennyi
ségeket adunk össze, akkor a kétféle művelet eredménye már külön
bözhet. 

Mivel LEBESGUE nem az x-tengely (b—a) intervallumának n rész
re osztásából, hanem e felosztásnak megfelelő függvényértékek kü
lönbségéből indult ki, azért a Lebesgue-integrálnál végtelen sok 
f(xk)—f(xk-i) intervallum léphet fel, hiszen az (a, b) intervallumon 
lehet, hogy az integrálandó függvény nem korlátos. 

Megtörtént azonban a Riemann-integrálnak egy más irányú ál
talánosítása is. 

THOMAS JAN STIELTJES (1856-1894) holland matematikus 1894-ben 
n 

a 2 f(£kKxk~ xk-1) Riemann-féle összegben az (xk—-v.,) kü-
* = i 

lönbséget úgy fogta fel, mint az y=x függvény változását, és arra 
gondolt, hogy a speciális y=x függvény helyett egy általánosabb 
g(x) függvényt is szerepeltethet. Ilyen alapgondolattal a Stieltjes-
integrál így értelmezhető: Legyen az [a, b] intervallumon értelmez
ve az/(x) és a g(x) függvény. Osszuk fel az intervallumot n részre 
a következő n— 1 osztóponttal: 

a = x 0 < x , < x 2 < .. •<*„_ 1"= •*„=£>• 

Válasszunk ki mindegyik xk—xk_x részintervallumon egy |t pon
tot, és képezzük az 

k=\ 

összeget. Növeljük ezután az osztópontok számát úgy, hogy az 
xk—xk_t intervallumok közül a legnagyobb is 0-hoz tartson. Ha 
ebben az esetben az S összegnek van határértéke, az osztópontok
nak és a |fc pontoknak a megválasztásától függetlenül, akkor ezt a 
határértéket az/(x) függvény g(x) függvényre vonatkozó Stieltjes-
integráljának nevezzük. Jelölése: 

b b 

j f(x) dg(x) vagy / fdg. 

a a 

Kézenfekvő, hogy ha g(x)—x, akkor a Stieltjes-integrál átmegy 
a Riemann-integrálba. A Stieltjes-integrált jogosan nevezhetnénk 
Kőnig-integrálnak is, mert KŐNIG GYULA (1849-1913) magyar pro
fesszor előadásaiban ez a fajta integráláltalánosítás már STIELTJES 
közleménye előtt szerepelt, de KŐNIG csak 1897-ben publikálta. 
A Stieltjes-integrál másik magyar vonatkozása az, hogy annak 
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termékeny alkalmazhatóságára 1909-ben RIESZ FRIGYES hívta fel a 
matematikusok figyelmét. 

A Stieltjes-integrállal azonban nem ért véget az integrálfogalom 
általánosítása. Sikerült absztrakt halmazokon is értelmezni a mér
ték fogalmát, és ennek segítségével ezekre is kiterjeszteni az integ-
rálelméltet. 

A DIFFERENCIÁLEGYENLETEK 

A XVIII. század gyors gazdasági és politikai fejló'dését tükrözi az 
analízis tárgykörének gyors kiszélesedése és ágazatainak elkülönü
lése is. Az analízisnek, ezen belül az integrálszámításnak igen gyor
san jelentkező külön területe a differenciálegyenletek elmélete. Ki
alakulásának ösztönzői a fizikai és a technikai feladatok. Ezek kö
zül a legelső, igen széles érdeklődést kiváltó törekvés volt a húrok 
és a légoszlopok rezgéseinek a matematikai leírása. Néhány termé
szeti jelenségnek, differenciálegyenletekkel való sikeres jellemzése a 
XVIII. században sokakban kialakította azt a meggyőződést, hogy 
a természeti törvények zömének szabatos leírására a differenciál
egyenletek szolgáltatják a legeredményesebb matematikai eszközt. 

A differenciálegyenletek olyan egyenletek, amelyek kapcsolatot 
teremtenek a keresendő függvények, azok differenciálhányados
függvényei és azok változói, valamint konstans mennyiségek kö
zött. Megoldásuk valójában az integrálszámítás általánosítása, hi
szen legegyszerűbb alakjukban a differenciálhányados-függvény is
meretében kell keresnünk a primitív függvényt. 

A differenciálegyenletek kezdetben egymástól független felada
tok áttekinthetetlen sokaságát alkották, közös megoldási módszer 
és típusaik elkülönítése, azaz osztályozásuk nélkül. Az áttekinthe
tőség kedvéért mi az utóbbival kezdjük: 

A közönséges differenciálegyenletekben csak egyetlen független 
változó szerepel, például: y' — x2— 3, vagy y"—3y'+y=5. 

Az egynél több független változót tartalmazó differenciálegyen
letet parciális differenciálegyenetnek nevezzük. Ilyenek: 

-2x=0. 

A differenciálegyenletekben előforduló legmagasabb rendű dif
ferenciálhányados-függvény adja az egyenlet rendjét, például az 

dz dz 
y"+y'+y= 5 másodrendű, a -?—hx -75—= 3 elsőrendű differenciál-

1 / dx dy 
egyenlet. 

A közönséges differenciálegyenlet lineáris, ha a keresendő függ-

dz , dz d2u 2d
2u 

dx dy" ̂ 3 vagy dx2 -aw 
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vényt, illetve annak deriváltját tartalmazza, de az elsőnél nem ma
gasabb fokon; különben nemlineáris. 

Ha a közönséges differenciálegyenletben nincs állandó tag vagy 
olyan tag, amelyben csupán a független változó szerepel, akkor ho
mogén, különben inhomogén. Például: y"+2y'+3y—0 homogén 
és y'+3y2=e* inhomogén differenciálegyenlet. 

A közönséges differenciálegyenletek elméletének első munkása 
JOHANN BERNOULLI (1667-1748) és JACOPO FRANCESCO RICCATI 
(1676-1754) itáliai matematikus volt. 

JOHANN BERNOULLI 1697-ben megoldotta az 

y'+P(x)y=Q(x)y" 

elsőrendű, nemlineáris, homogén, függvényegyütthatós differenciál
egyenletet, amelyet JACOB BERNOULLI (1654-1705) tűzött ki meg
oldásra 1695-ben (690. oldal). JOHANN BERNOULLI először új v(x) 
függvényt vezetett be úgy, hogy yi~n= v(x), amikor is (1 — n)y~"y'— 
= v'(x). Osszuk végig a megoldandó egyenletet y"-nel, és a létrejött 

y'y-"+P(x)yl-"=Q(x) 

egyenletbe helyettesítsük be a v(x) függvényt! Ekkor a tört eltávo
lítása után nyerjük a 

»'(*)+(! - ri)P(x)v(x)=(1 - ri)Q{x) 

differenciálegyenletet, amely a t>(x)-re nézve már lineáris. 
Ezt természetesen akkor érdemes megcsinálni, ha már ismerjük 

a lineáris differenciálegyenlet megoldását. A homogén lineáris dif
ferenciálegyenlet általános alakjai y'+P(x)y—0. Ennek a változók 
szétválasztásával történő megoldását már LEIBNIZ ismerte. Az 
egyenlet átrendezve: 

ÉL=-P(x)y vagy ^-=-P(x)áx. 

Itt már az egyik oldalon csak a függő, a másikon pedig csak a füg
getlen változó szerepel. Mindkét oldalt integrálva: 

/*--/iWfc 
azaz -

In j>= — / P(x) áx+ c, 

ahol c tetszőleges állandó. Átrendezve: 

l n ^ - c = - / P(x) 
vagy J 

In y-In C=In £= - í P(x) dx, 
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ahol c=ln C. A megoldás tehát: 

y=C-e-fFix)dx. 

LAGRANGE pedig ebből az általános vagy partikuláris megoldás
ból (annyi konstans van benne, ahányad rendű a differenciálegyen
let, jelenleg egy) az állandó variálásának módszerével határozta 
meg az inhomogén lineáris differenciálegyenlet megoldását. Azt a 
fogást alkalmazta, hogy a C állandót x-től függő változónak tekin
tette, jelöljük tehát mi is C(x)-szel, és az így nyert 

y0=C(x)-e-fPMdx 

egyenletben megkereste, hogy melyik az a C(x) függvény, amelynél 
az y0 az y'+ P(x)y= Q(x) egyenlet megoldása. 

Mivel 

y'n-C'(x)' e ^ P W d , + C ( x ) . e-fPMdx-[-P(x)], 

azért ezt az inhomogén egyenletben az y' helyébe írva kapjuk, hogy 

C'(x)- e-fP(x)dx-P(x)C(x)- *-/«*>«>*+ 

Ebből +P(x)C(x).e-fPMdx=Q(x). 

C'(x)-e-fPMdx=Q(x), azaz C'(x)=Q(x)- ef
PMdx. 

Most mindkét oldalt integrálva: 

C(JC)= IQ(x)<efPMáxdx. 

így az inhomogén lineáris differenciálegyenletünk megoldása: 

y0=e-fPM^. [Q(x)-efPMdxdx. 

Ebben a differenciálegyenletek körébe tartozó kis kóstolóban 
láthattunk néhány olyan módszert, amellyel a Bernoulli-féle nem
lineáris differenciálegyenlet megoldható. A differenciálegyenletek 
rendszeres elmélete azonban még váratott magára. Ugyancsak 
JOHANN BERNOULLI alkalmazta először az integráló tényezővel való 
szorzás módszerét 1692 körül. [Az integráló tényező olyan m(x, y) 
függvény, amellyel az egyenletet megszorozva, a bal oldal teljes 
differenciállá változik.] E módszer több esetben járt sikerrel, és az 
eredmények sokasodtával kiderült, hogy ez az eljárás a 

P(x,y)dx+Q(x,y)dy=0 

alakú differenciálegyenletek megoldásának általános módszere. Ez 
az észrevétel már az ilyen típusú egyenletek elméletének megalapo
zását jelentette. 
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Nagy lökést adott 1724-ben a nemlineáris differenciálegyenletek 
elméletének a kialakulásához RICCATI néhány tanulmánya. Az ál
tala vizsgált 

y' + ay2=bx" 

alakú egyenletet, amellyel LEIBNIZ is, és DÁNIEL BERNOULLI is (1742) 
foglalkozott, D'ALEMBERT óta Riccati-egyenletnek nevezzük. Ezt 
általánosította 1738-ban EULER az 

y'=P(x)f+Q(x)y+R(x) 

egyenletté, ahol az együtthatók folytonos függvények. Ez azonban 
magába foglalja a Bernoulli-féle egyenletet is, ha R(x)=0, és a 
lineáris differenciálegyenletet is, ha P(x)=0. EULER az 1730-as és 
az 1770-es évek között számos differenciálegyenletet oldott meg. 
Ezek között szerepeltek parciális (1735), és tetszőleges rendű lineá
ris differenciálegyenletek (1743). 1753-ban oldotta meg az ay"+ 
+ by' + cy=d alakú egyenletet, amellyel kapcsolatban - CLAIRAUT-
val egy időben - dolgozta ki az integráló tényezővel való szorzás 
módszerét. 

EULER sikereihez jelentősen hozzájárult D'ALEMBERT számos 
eredménye. Ő látta meg, hogy az inhomogén lineáris differenciál
egyenlet általános megoldása (amelyben pontosan annyi tetszőle
ges paraméter szerepel, ahányad rendű a közönséges differenciál
egyenlet) összetehető az egyenlet valamely partikuláris megoldásá
ból (amely legfeljebb eggyel kevesebb tetszőleges paramétert tar
talmaz, mint ahányad rendű a differenciálegyenlet) és a megfelelő 
homogén egyenlet általános megoldásából. D'ALEMBERT is oldott 
meg parciális differenciálegyenleteket. 

Érdekes és lényegét tekintve tisztázatlan megoldást adott 1715-
ben TAYLOR a 

4x3-4x2=(l + z2)2f~j]2 (1) 

egyenletre. Alkalmaata az 

X—-^L és v=l + z2 

r 
helyettesítést, amikor 

á x _ d [ i + z 2 )- 2zy-2y'v 
áz~ dz\ y2 J yi 

. y* 
így az eredeti egyenlet j-j -szerese: 

v—y2—z2y2— 2zyy'v+(y'^v2. 
Ebből 

yz-lzyy'+iy'fv^l. (2) 
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Ezt z szerint differenciálva: 
2yy'-2yy'-2z(y')2-2zyy"+2y'y"v+2z(y')2=0, 

amiből 
y"(vy'~yz)=0. 

yz 
Ez igaz, ha vy'—yz=0, azaz ha y'=— . 

Ha ezt behelyettesítjük a (2) egyenletbe, akkor azt kapjuk, hogy 

y2=v, 
és így x=í. 

Ez a megoldás azért érdekes, mert kielégíti ugyan a differenciál
egyenletet, de egyik pontjában sem tesz eleget az unicitás (egyértel
műség) követelményének, azaz bármely (x, y) pontjának tetszőle
ges környezetében legalább két olyan integrálgörbe létezik, amely 
a kezdeti feltételeket is kielégíti. Az ilyen megoldásokat először 
TAYLOR nevezte szingulárisoknak, mert ezek az általános megol
dásnak nem speciális esetei. Csak 1774-1776-ban fedezte fel 
LAGRANGE, hogy a szinguláris megoldásoknak mi a kapcsolata az 
általános megoldásokkal. Szintén ő vette észre, hogy a szinguláris 
megoldás geometriai képe a differenciálegyenlet integrálgörbéinek 
a burkológörbéje. 

Az 
yM=f(x,y,y\y",...,f-») 

n-ed rendű közönséges differenciálegyenletnek, szemben a szingu
láris megoldással, akkor van reguláris megoldása, ha csak egyetlen 
olyan függvény létezik, amely a differenciálegyenletet és a kezdeti 
feltételeket egyszerre kielégíti. Ennek a reguláris megoldásnak a lé
tezésére RUDOLPH LIPSCHITZ (1832-1903) német matematikus adta 
meg a róla elnevezett feltételt. 

A XVIII. század elején a sok differenciálegyenlet megoldásával 
olyan tömegű anyag gyűlt össze, hogy már kialakulhatott az álta
lános elmélet. Alapjainak lerakása és első kifejtése EULER Institu-
tiones calculi integrális című, már említett 3 kötetes művében olvas
ható. A könyv valóban megfelelt, mégpedig kitűnően megfelelt ki
tűzött céljának. A közönséges és a parciális differenciálegyenletek 
összefoglalását és elméletét adta az akkori legújabb eredményekkel 
együtt. 

A XVIII. század második felében és a XIX. század elején a dif
ferenciálegyenletek körén belül több kutatási irány alakult ki. A li
neáris differenciálegyenletek és egyenletrendszerek tanulmányozása 
tovább folytatódott. E téren különös érdeklődést vívtak ki a rezgé
sek jellemzésére alkalmas másodrendű differenciálegyenletek. 
Ugyancsak fizikai, csillagászati, technikai alkalmazhatóságuk révén 
váltak fontossá a parciális differenciálegyenletek. Elméletük kiala
kítását még EULER kezdte meg 1770-ben. Megoldásukat EULER és 
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D'ALEMBERT igyekezett visszavezetni a közönséges differenciálegyen
letek megoldására. Ilyen módszert dolgozott ki PIERRE SIMON 
LAPLACE és LAGRANGE is 1776-ban. A visszavezetés e módszereit 
általánosította LAGRANGE az 1780-as években, és MONGE (1787), 
majd CARL JACOBI és JOHANN FRIEDRICH PFAFF (1765-1825) más 

egyenlettípusokra is alkalmassá tette. 
A másodrendű parciális differenciálegyenletek között nevezetes

sé vált a 

dt2 dx2' 

a húrrezgés differenciálegyenlete. Először 1770-ben EuLERnek si-
d2y 

került az u=x+at és v—x—at helyettesítéssel a -^K-=0 ún. 

kanonikus alakra hoznia, és így megkapta az 

y =f(x + at) 4- f(x—at) 

általános megoldást. EULER módszereivel LAPLACE adta meg a 

d2z d2z d2z dz dz 

í^Ahy+BW+C^DÍ-+Ez+F=° 
általános másodrendű lineáris parciális differenciálegyenlet megol
dását (kaszkádmódszer). 

A fizikai matematika számára kiemelkedően fontos volt a gra
vitációs és az elektromos erőterek potenciáljának megismerését le
hetővé tevő differenciálegyenlet. LAPLACE 1787-ben bebizonyította, 
hogy egy erőtér V potenciálfüggvénye kielégíti a 

d2V ffi í)2V 
dx2 + dy2 + dz2 

differenciálegyenletet. Ezt alkalmazta SIMÉON-DENIS POISSON (1781— 
1840) francia matematikus, és fogalmazta meg a nevét viselő 
AV=—4QTI differenciálegyenletet. A teljes általánosságban kidol
gozott potenciálelmélet GEORGE GREEN (1793-1841) angoj mate
matikus és fizikus, valamint GAUSS nevéhez kapcsolódik. GREEN 
1828-ban fejtette ki elméletét az Essay on the application ofmathe-
matical analysis to theories of electricity and magnetism (Értekezés 
a matematikai analízisnek az elektromosság és a mágnesség elmé
letében való alkalmazásáról) című könyvében. GAUSS hasonló tár
gyú tanulmánya 1840-ben jelent meg. A potenciálelmélethez jelen
tős módon hozzájárult MIHAIL VASZILJEVICS OSZTROGRADSZKIJ 
(1801-1862) és ALEKSZANDR MIHAJLOVICS LJAPUNOV (1857-1918) 
orosz matematikus is. 

A Laplace-féle AV—0 differenciálegyenlet megoldásának, az ún. 
^harmonikus függvénynek a tanulmányozása, amely a fizikában ki
emelkedően sokféle alkalmazásra lelt, számos kiváló matematikust 
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foglalkoztatott. Köztük megemlítjük DIRICHLET, HERMANN AMA-
DEUS SCHWARZ (1843-1921), CARL GOTTFRIED NEUMANN (1832-

1925) német, ERIK IVAR FREDHOLM (1866-1927) svájci és HENRI 
POINCARÉ francia matematikust. A matematikai fizikában hatal
mas fejlődést hozott a XX. század, különösen az elektrotechnika 
igényeinek a kielégítésére. 

A gőzgép feltalálása (1765) és elterjedése előtérbe hozta a hőel-
oszlás törvényeinek a kutatását. FOURIER 1807-es és 181 l-es dol
gozata, valamint az 1822-ben megjelent Théorie analytique de la 
chaleur (A hő analitikus elmélete) című könyve, mint már említet
tem, nagy hatással volt a sorelméletre is. Ebben a műben oldotta 
meg a 

¥*-"$-
át áx 

differenciálegyenletet, amely arra az esetre vonatkozik, amelynél az 
A felületű, áx vastagságú lemezre merőlegesen beeső hőáram át idő 
alatt, a lemezzel áQ hőmennyiséget közöl, ha az áthaladáskor be
következett hőmérséklet-csökkenés áv. 

A XVIII. század végén gyors fejlődésnek indultak és egymás után 
léptek fel a kinematikai, majd a XIX. század közepétől a dinami
kai differenciálegyenletek. Az itt előforduló legnagyobb nevek: 
LAGRANGE, JACOBI, POISSON, OSZTROGRADSZKIJ és NYIKOLAJ JEGO-

ROVICS ZSUKOVSZKIJ (1847-1921). 

Minőségi ugrást jelentett a differenciálegyenletek elméletében is 
CAUCHY fellépte, aki bevezette azt, hogy első lépésként a differen
ciálegyenlet megoldásának a létezését kell kimutatni. Amíg a dif
ferenciálegyenletek főként a fizikai feladatokkal szoros kapcsolat
ban jelentkeztek, addig a megoldhatóság kézenfekvőnek látszott. 
Az absztrakció magasabb fokán azonban az egzisztenciabizonyítás 
és a megoldás egyértelműségének a belátása már elengedhetetlenné 
vált. Az egzisztenciatételek és bizonyítási módszereik kidolgozásá
ban CAUCHY után jelentős részt vállalt LIPSCHITZ, PEANO, SZOFIJA 
VASZILJEVNA KOVALEVSZKAJA (1850-1891) és ÉMILE PICARD (1856-

1941). Az egzisztenciatételek egyik bizonyítási módja, a fokozatos 
közelítések módszere kiindulási alapja lett a differenciálegyenletek 
közelítő megoldásának. 

Ugyancsak minőségi változást hozott SOPHUS LIE norvég mate
matikus, aki felfedezte, hogy minden differenciálegyenlethez hozzá
rendelhető egy folytonos transzformációcsoport, amellyel szemben 
az invariáns. Ezzel LIE összefüggést teremtett a csoportelmélet és a 
differenciálegyenletek elmélete között. Ez a kapcsolat különösen a 
fizikai matematikában vált gyümölcsözővé akkor, amikor POINCARÉ 
kimutatta, hogy a Lorentz-transzformációk csoportot alkotnak. 
HENDRIK ANTON LORENTZ (1853-1928) holland fizikus 1904-ben 
rájött, hogy a róla elnevezett - bár elsőként WOLDEMAR VOIGT 

Alekszandr Mihajlovics 
Ljapunov 

Erik Ivar Fredholm 

Sophus Lie 
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Émile Picard 

PetzvaJ József 

(1850-1919) által használt (1887) - transzformációkkal szemben 
nemcsak a mechanika, hanem az elektrodinamika egyenletei is in-
variánsak. Ezek a felfedezések összekapcsolták a differenciálegyen
letek elméletét a transzformációcsoportokon át a fizikával is. 

POINCARÉ munkássága nyomán teljesedett ki a differenciálegyen
letek kvalitatív vizsgálata, amelynek fő feladata, hogy az egyenlet 
megoldása nélkül mutassa ki a megoldás létezését, azok számát és 
minőségét. Módszerei topológiai jellegűek. Ezzel a témakörrel fog
lalkozott sikerrel PoiNCARÉtól függetlenül az orosz LJAPUNOV is. 
A kvalitatív vizsgálatok akkor váltak gyakorlati fontosságúvá, ami
kor 1912-ben GEORGE DÁVID BIRKHOFF amerikai matematikus 
POINCARÉ topologikus módszerével kidolgozta a dinamikai rend
szerek elméletét, és rájött, hogy a differenciálegyenletek tényleges 
megoldásával a dinamikai rendszerek minden fontos jellemzése 
nem vihető keresztül. 

E rész befejezéseként még rámutatunk arra, hogy LIE kezdemé
nyezése képezte ÉMILE PICARD - 1883-ban és 1887-ben közölt -
azon gondolatának az alapját, amely szerint a lineáris differenciál
egyenletek szerkezete és az algebra Galois-elmélete között párhu
zam észlelhető. Ennek nyomán ERNST VESSIOT (1865-1952) 1892-
ben megfogalmazta a következő alapvető megállapítást: Minden 
rt-ed rendű lineáris differenciálegyenletnek megfelel az n-változós li
neáris homogén transzformációknak egy olyan véges, folytonos 
csoportja, amely az algebrai egyenletek gyökeinek permutációs 
csoportjához hasonló tulajdonságú. 

Hazánkban a differenciálegyenletek jelentős művelője volt PETZ-
VAL JÓZSEF (1807-1891), a bécsi egyetem differenciálegyenletekkel 
foglalkozó iskolájának a megalapítója. BEKÉ MANÓ (1862-1946) 
főleg a közönséges differenciálegyenletek reducibilitásával kapcso
latban ért el kimagasló eredményeket. Kiváló munkáival világhír
névre tett szert, e területen a volt kolozsvári magyar egyetem taná
ra, SCHLESINGER ALAJOS (1864-1933), és KÁRMÁN TÓDOR (1881-
1963). Itt említem meg az analízissel foglalkozó két akadémikusun
kat, DARÓCZV ZOLTÁM (1938-) és LEINDLER LÁszLÓt (1935-). 

Beké Manó 
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Bár az analízis fejlődése, tehát a története ma sem ért véget, mi 
mégsem követhetjük & mai napok fejleményeit, hanem befejezzük 
áttekintését a variációszámítás kezdetének vázolásával. Az analízis 
e fejezete ma is időszerű, mert módszereit nemcsak a matematika 
sok más ága veszi igénybe, hanem kiterjedt gyakorlati alkalmazás
ra talált a fizika és a technika számos területén is. Tárgya szerint a 
funkcionálanalízis részének tekinthető (702. oldal), mert bizonyos 
extrém tulajdonságokkal rendelkező függvények keresése a fő fel
adata. Ilyen feladatok felbukkanását láttuk már a püthagoreusok 
korában, amikor az állandó kerületű zárt görbék közül keresték 
azt, amely a legnagyobb területet határolja. Az ilyen, izoperimet-
rikus feladatok mellett láttuk a 690. oldalon a brachisztochron 
görbe keresését, és megemlítjük NEWTON azon feladatát, amely azt 
kérdezte, hogy melyik az a két megadott ponton áthaladó görbe, 
amely egy ismert tengely körül forgatva olyan testet határol, amely
nek a legkisebb a közegellenállása, ha a forgástengely irányában 
mozog. 

A variációszámítás sajátos tárgyát és feladatainak általános meg
oldási módját először EULER igyekezett elhatárolni, illetve megtalál
ni az izoperimetrikus problémákról írt, 1732-es tanulmányában. 
A következő évtizedben e tárgykör anyaga annyira kibővült, hogy 
1744-ben EULER megírhatta első variációszámítás-könyvét Metho-
dus inveniendi lineas curvas maximi minimive proprietate gaudentes 
sive salutio problematis isoperimetrici laíissima sensu accepti (A ma
ximum vagy minimum tulajdonságú görbék feltalálásának módsze
re, avagy a legtágabb értelemben vett izoperimetrikus probléma 
megoldása) címen. 

A variációszámítás problémakörének a megértéséhez alkalmas
nak mutatkozik JOHANN BERNOULU említett brachisztochron-fel-
adata. Ez így hangzik: Adott a különböző magasságban, de nem 
azonos függőlegesben elhelyezkedő Pj(0;0) és P2(Xi; yt) pont 
(357. ábra). Ez a két pont végtelen sokféleképpen összeköthető 
görbe vonallal. Válasszuk ki azt a görbét, amelyen egy tömegpont 
pusztán a nehézségi erő hatására a legrövidebb idő alatt ér a Px 

pontból a P2 pontba! 
Jelölje y=y{x) azon függvényeket, amelyek görbéje összeköti a 

P, és P2 pontokat. A tömegpont t idő alatti útja legyen s. A pillá
dé 

natnyi sebesség, v=— kifejezhető a gravitációs gyorsulást feltün-
át 

tető v- •Í2gs képlettel is. A ás ívelemet leírja a ds=yi + (y')2dx 
ds 

Schlesinger Alajos 

Kármán Tódor 

függvény. A v—— szerint az idó'elem: 
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i í , illetve • * . * £ * & & ? * * ' . 

így az esés teljes ideje: 

T=fnwidx. 
J \2zVi  o ' s* • 

Olyan y0=yo(x) függvény keresendő', amelynél ez az integrál a leg
kisebb! 

A feladat általánosan így fogalmazható: keresendő olyan y0= 
=y0(x) függvény, amelynél egy másik/(x, y,y') függvény integrálja 
- amely fizikai vagy technikai feltételekből adódik - a legkisebb 
vagy a legnagyobb, azaz ahol az 

h= I f(x,yo,y'0)dx 
XI 

extrém érték. Azf(x, y, y') függvényt, amelynek független változói 
x, y és y', alapfüggvénynek hívjuk. A keresendő y0—y0(x) függ
vény neve: extremális, és a hozzá tartozó I0 integrálé extrémum. 
fAz/(x, y, y') és az y=y(x) függvény folytonos és differenciálható.] 

A BERNOULLI testvérek a brachisztochron-problémát ügyes fo
gásokkal oldották meg. EULER azonban általános megoldást talált. 
Sikerült a variációs feladatot visszavezetnie a 

dy áx [dy'j 

Euler-féle differenciálegyenletre. EULER a maga direkt módszerét 
általánosította arra az esetre is, amelyben az alapfüggvény maga
sabb rendű deriváltaktól is függ. 

LAGRANGE 1755-ben megírta EuLERnek, hogy megtalálta a va
riációszámítás egy új módszerét. EULER, aki akkor szintén hasonló 
gondolatokkal foglalkozott, nemcsak a prioritás jogát engedte át a 
fiatal matematikusnak, hanem javaslataival is segítette, sőt LA
GRANGE eredményeinek közléséig, tehát 1762-ig ő maga nem pub
likált hasonló tárgyú cikkeket. Azután viszont ő is folytatta ilyen 
irányú közléseit. 

LAGRANGE és EULER gondolatmenete arra a törekvésre épült, 
hogy az extremális függvény keresését visszavezessék függvénytani 
szélsőérték-keresésre. Maradjunk a brachisztochron-feladat általá
nosításakor használt jelöléseknél. A keresendő extremális függvény 
legyen most is y0=yo(x)> amelyet a Px{xx; yt) és P2(x2; y2) pontjai 
között veszünk számításba. Ezt kell kiválasztanunk a végtelen sok 
y=y(x) folytonos és differenciálható függvény közül úgy, hogy az 
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X2 

/= / f(x,y,y')áx 

integrál az y=y0 esetben extrémum legyen. A megengedett y=y(x) 
görbékre kössük ki peremfeltételként, hogy (szélső) pontjaik az xt 

és x2 abszcisszájú helyeken essenek egybe az y0=y0(x) extremális 
Pj és P2 pontjaival. Az y—y(x) függvény különbözzék az y0=y0(x) 
függvénytől valamilyen öy0(x)=e- rj(x) függvénnyel. A peremfel
tételek szerint azért, hogy y(x) és y0(x) két közös pontja a Pt és a 
P2 lehessen, kell, hogy ri(xl)=0 és r)(x2)=0 legyen. A Öy0(x)-et 
nevezte LAGRANGE az y0(x) függvény variációjának (megváltozásá
nak) és a dj>0-tól való megkülönböztetésül őy0-lal jelölte. Ezek sze
rint : 

y(x)=y0(x)+öy0(x)=y0{x)+e- rj(x). 

Az extrémumot adó integrál tehát, amely most az e függvénye: 
X2 XI 

í(e)= / f(x,y,y')áx= I f(x,y0+et),y'0+eri')dx. 
XI XI 

Ha e=0, akkor y(x) éppen a keresendő y0{x) extremális. Az e pe
dig akkor 0, amikor az /(e) függvény szélső értéket vesz fel. Ekkor 
viszont a differenciálhányadosa szükségképpen 0. Differenciáljuk 
hát az /(e) függvényt. Ekkor az integrandusz parciális differenciál
hányadosát véve: 

xi 

rw- / y-/(*> y0+«»?. y'o+ en'}n+ 

+• -£jf(x' y<*+e??> ^ó+ en')n' d*. 
_d_ 
dy' 

A minden xt és x2 között differenciálható rj(x) a peremfeltételek 
szerint az xl és x2 helyen eltűnik. Ha továbbá e=0, akkor I'(e) is 
nulla, tehát: 

/'(o)= f [ # f o y°> y°) v | # f o y* y£ v> dx=0. 

Az integrandusz második tagjára a parciális integrálást í lu'v áx-

= uv— luv'dx) alkalmazva: 
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XI 

Mivel a jobb oldal második tagja az r?(x,)=0 és rj(x2)=0 miatt zé
rus, azért kell, hogy 

By áx { dy' J 

legyen, ami pedig a már idézett Euler-féle differenciálegyenlet (724. 
oldal). Ennek megoldása adja a keresett y0(x) extremálist. 

LAGRANGE tehát a variációszámítás feladatait visszavezette - a 
szélsőérték-számítás módszerét használva - differenciálegyenlet
megoldásra. Ő használta eló'ször a variációszámítás elnevezést is. 

LAGRANGE után jelentősen továbbfejlesztették a variációszámí
tást JACOBI, WEIERSTRASS, HILBERT, OSZTROGRADSZKIJ, WALTER 

RITZ (1878-1909), HERMANN WEYL, LEBESGUE, RICHÁRD COURANT 

(1888-1972)és mások. 
Hazánkban a variációszámítás világhírű kutatója volt HAAR 

ALFRÉD. 
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Annak ellenére, hogy a számelmélet csak a XVII-XVIII. század
ban vált önálló kutatási területté, mégis azt kell mondanunk, hogy 
ez a matematika legrégibb ága. Eredete a világ minden részén rend
szerint visszanyúlik a számmisztikába. A püthagoreusok is az 
istenséghez való felemelkedés eszközének tekintették a számok tör
vényeinek a megismerését. Kétségkívül ők voltak a számelmélet 
megalapítói olyan fogalmak megalkotásával, mint a páros, párat
lan, baráti, tökéletes és figurális számok. Ők kezdték az osztható
sági tételek kutatását, és ó'k vezették be a prímszám és az összetett 
szám fogalmát. ERATOSZTHENÉSZ már szinte nagyüzemi módon vá
lasztotta ki a prímszámokat a számsorból. EUKLEIDÉSZ Sztoikheiá-
jában megtaláljuk annak a bizonyítását, hogy végtelen sok prím
szám létezik, és ugyanez a mű megtanít a legnagyobb közös osztó 
kikeresésére (euklideszi algoritmus) is. Amint tudjuk, a püthagoreu-
soknál a szám még csupán a természetes számokat jelentette. Ér
demes áttekintenünk, hogy miként vált a szám mind általánosabb 
és még általánosabb fogalommá. 

A SZÁMFOGALOM KIALAKULÁSA 
• 

A természetes számokkal párhuzamosan jelentkeztek a törtek is: 
kezdetben a fél, a harmad és a negyed. Eredetileg a törtfogalomhoz 
nem kapcsolódott az osztás fogalma. A „fél" szó nem utal a kettő
vel való osztásra, a ketted már későbbi eredetű. Ugyanígy a német 
halb, az angol half, az orosz polovina és a görög hémi szavak nem 
a zwei, a two, a dva, illetőleg a düo szavakból képződtek. Ez mu
tatkozik meg az egyiptomi törtfogalomban is. Az egyiptomiak 
kezdetben a törtet nem kapcsolták össze az osztással. Ugyanakkor, 
tehát i. e. 2000 táján, Babilonban már helyi értékes hatvanados 
számrendszerben írták a számokat, és ennek megfelelően bevezet
ték a hatvanados törteket is. Ugyanitt megtaláljuk a }/2-nek a hat
vanados törtekkel leírt igen jó közelítő értékét, a négyzet átlójának 
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kiszámításánál (22. oldal). A jó közelítő' értékeket is elfogadó Me
zopotámiában nem okbzott problémát az, hogy a négyzet átlója 
nem fejezhető' ki pontosan sem egész, sem törtszámmal. Ugyanez 
viszont az ógörögöknél már az irracionális szám felfedezéséhez 
vezetett. Az irracionális viszony a görögöknél geometriai köntös
ben, az összemérhetetlen szakaszok formájában fogalmazódott meg 
(98. oldal). 

A negatív számok csak nagyon későn nyertek a matematikában 
polgárjogot. Szükségességük először az egyenletmegoldásoknál je
lentkezett. DIOPHANTOSZ az egyenletek megoldásakor még úgy 
ügyeskedett, hogy elkerülje a negatív számokat. Negatív gyököket 
megoldásul sem fogadott el. CHUQUET már jelet is talált ki a negatív 
számok részére, de az itáliai CARDANO csak fiktív számoknak ne
vezte őket, habár már számolt létezésükkel. Ugyanebben az időben 
a német STIFEL a negatív számokat abszurd számoknak nevezte. 
Még a francia VIÉTE is száműzte az egyenletek negatív megoldásait. 
DESCARTES már fenntartás nélkül számolt ezekkel a „hamis" szá
mokkal. 

Amikor a negatív számok szerepe még eléggé tisztázatlan volt, 
akkor már jelentkeztek a harmadfokú egyenletek megoldásánál a 
képzetes számok, illetve a komplex számok. Először BOMBELLI pró
bálta megalapozni a komplex számok elméletét (498. oldal). Ez 
először ARGAND-nak és WESSELnek, majd megnyugtató módon 
GAUSSnak sikerült 1831-ben, amikor a komplex számoknak a derék
szögű koordináta-rendszerben való ábrázolásával minden komplex 
számot mint rendezett számkettőst definiált. Ugyanezt tette vele 
egy időben HAMILTON is, de ő - ahegy BOLYAI JÁNOS is - tisztán 
aritmetikai alapon. HAMILTON megkísérelte kidolgozni a számhár
masok és a számnégyesek algebráját is a komplex számokat jelentő 
számkettősök mintájára. A számnégyesek vagy kvaterniók a komp
lex számok általánosításai: négyegységes mennyiségek (602. oldal). 
HAMILTON a komplex számok a+bi alakja nyomán megalkotta az 
a+bi+cj+dk alakú kvaterniókat, ahol a, b, c és d valós számok, 
és i, j és k egységek. A matematikusok körében sok vitát kavart 
HAMILTON kvaternióelmélete. Amikor azonban CHARLES PEIRCE 
(1839-1914) amerikai, GEORG FROBENIUS (1849-1917) német és 
JOSEPH CARTAN (1869-1951) francia matematikusok kidolgozták a 
hiperkomplex számok (a kettőnél több egységgel rendelkező szá
mok) elméletét, akkor a kvaterniók is elfoglalhatták az őket meg
illető helyet a legegyszerűbb asszociatív számrendszerek birodal
mában. Ha az a+bi+cj+dk kvaternióban a=0, akkor tiszta kva-
terniónak nevezik. Minden tiszta kvaterniónak megfelel egy három
dimenziós térbeli vektor. HAMILTON éppen azért vezette be a kva
terniókat, hogy elvégezhesse a vektorok közti osztást. HAMILTON-
nal egy időben alapozta meg a vektorelméletet GRASSMANN is, aki 
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eljutott az n-dimenziós vektor fogalmához (.... oldal). A kvater-
niók szellemében történő általánosításban még tovább ment az 
angol WILLIAM CLIFFORD (1845-1879), aki bevezette a bikvaternió-
kat, vagyis az a+be alakú számokat, ahol a és b komplex számok, 
e2 pedig lehet + 1 , — 1 és 0. így alkalmas számokat nyert a nemeuk-
lideszi térbeli mozgások tanulmányozásához. 

A számfogalom fejlődése az algebrához kötötten folyt. Erre jó 
példa a következő általánosítás is: A racionális számokat az ax+ 
+ b=0 egész együtthatós elsőfokú egyenlet gyökeinek is tekinthet
jük, ahol a és b egész számok. Ennek a felfogásnak az általánosításá
ból ered az algebrai szám fogalma. FERMAT foglalkozott azon szá
mok kutatásával, amelyek valamely egész együtthatójú algebrai 
egyenlet gyökei lehetnek. Meghatározása szerint: Algebrai szá
moknak nevezzük azokat a (valós vagy komplex) számokat, ame
lyek gyökei lehetnek valamely 

anx
n+an_lx

n-1+an_2x"-2+ ... + ű i ^ + a 0 = 0 

n-eá fokú, egész együtthatójú algebrai egyenletnek. Ezt kiegészíten
dő : LEJEUNE DIRICHLET bevezette az egész algebrai szám fogalmát. 
Egész algebrai szám az az algebrai szám, amely gyöke lehet az 

xn+an_xx
n-x + an_2x"-2+ ... + aix+ao=0 

n-eá fokú, egész együtthatós, algebrai egyenletnek. Ezek szerint a 
racionális számok azok, amelyek az a^+a^O egész együtthatójú, 
elsőfokú egyenletnek gyökei lehetnek. Az algebrai számok elméletét 
1842 táján ERNST EDUÁRD KUMMER német matematikus dolgozta 
ki. 

GEORG CANTOR bizonyította be, hogy léteznek nem algebrai 
komplex számok is. Kimutatta ugyanis, hogy az algebrai számok 
halmaza megszámlálható sokaság. Ez belátható, ha az algebrai 
számokat definiáló «-ed fokú egyenlethez hozzárendeljük a 

h= \a„\+ |a„_1 |+ . . . + |ö 2 |+ | a t | + |a0 | + n 

természetes számot - amit szokás az egyenlet magasságának is ne
vezni -, akkor minden egyes h számhoz csak véges számú egyenlet 
tartozik. Ezen egyenletek mindegyikének csak véges számú gyöke 
lehet, azaz mindegyik csak véges számú algebrai számot határoz 
meg. így tehát egy rögzített h értékhez véges számú egyenletnek 
véges számú gyöke, vagyis véges számú algebrai szám tartozik. 
A h értékek halmaza a természetes számok halmaza, tehát meg
számlálható sokaság. Az elmondottakból következik, hogy az al
gebrai számok halmaza megszámlálható halmaz. Mivel pedig a 
komplex számok halmaza kontinúum számosságú, azért kell len
nie olyan komplex számnak, amely nem algebrai szám. Az ilyen 
komplex számot EULER nyomán transzcendens számnak nevezzük 
(transcendo=túlhaladok). 

Georg Frobenius 

Ernst Eduárd Kummer 
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Az is meglepő - és nem is nehéz belátnunk -, hogy a valós szá
mok között is vannak transzcendens számok. Láttuk, hogy az al
gebrai számok megszámlálható halmazt alkotnak. Még inkább igaz 
ez az algebrai valós számokra. A valós számok összessége viszont 
kontinuum számosságú, azaz nem megszámlálható halmaz, tehát 
kell, hogy legyen köztük - méghozzá végtelen sok - transzcendens 
szám. 

Először a sr-ről és az e számról dérült ki, hogy transzcendens 
szám. HEINRICH LAMBERT 1766-ban igazolta, hogy n és e irracioná
lis számok. 1873-ban CHARLES HERMITE (1822-1901) francia mate
matikus a ji-ről és 1882-ben FERDINÁND LINDEMANN német mate
matikus az e számról mutatta ki annak transzcendens voltát. 

CANTORnak a fentebb közölt bizonyítása beláttatja ugyan ve
lünk, hogy a komplex, sőt a valós számok között is léteznek transz
cendensek, de nem ad módot az ilyen transzcendens számok meg
keresésére. Ezt tette lehetővé a még CANTOR bizonyítása előtt meg
született Liouville-tétel. Megfogalmazásához azt kell tudnunk, hogy 
ha egy x szám kielégít valamely egész együtthatós, n-ed fokú algeb
rai egyenletet, de nincs olyan (n— l)-ed fokú algebrai egyenlet, 
amelynek gyöke lehetne, akkor azt mondjuk, hogy x n-ed fokú 

algebrai szám. Például ^5 másodfokú algebrai szám, mert kielégíti 
az x2— 5=0 egyenletet, de nem lehet gyöke egyetlen ax+b=0 
alakú egyenletnek sem, ha a és b egész számok. Legyen tehát x 
egy n-ed fokú algebrai szám. Belátható, hogy az elsőnél magasabb 

a fokú algebrai szám nem lehet racionális, hiszen' az -r racionális 
b 

szám mindig gyöke lehet a bx—a—0 elsőfokú egyenletnek. Az 
irracionális algebrai számok megközelíthetők racionális számok 
sorozatával. Kézenfekvő ez például a ]fl esetén, a négyzetgyök
vonás algoritmusának a bármeddig való folytatásával. így nyerjük 
a !'2-t megközelítő sorozatot: 

14 141 1414 14142 141421 1414213 
' io' ióo' íooo' íoooo' íooooo' íoooooo' •••' 

azaz 
1 7 141 707 1071 141421 1414 213 
1' 5 ' 100' 500' 5000' 100 000 ' 1 000 000 ' 

Általában az a irracionális szám megközelíthető a 

El El El Ez. 

racionális számok sorozatával. 

JOSEPH LIOUVILLE (1809-1882) francia professzor 1851-ben közölt 
egy cikket a Francia Akadémia lapjában, a Comptes Rendus-beny 
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és ebben bebizonyította, hogy az a n-ed fokú algebrai szám csak 
akkor lehet irracionális, ha a közelítő törtjei növekvő nevezőjű so
rozatában, ahol p és q relatív prímek, egy elég nagy q nevező után 
már teljesül az 

l P a - t 1 
qn+l 

egyenlőtlenség, ami határt szab a közelítés pontosságának. Ennek 
az egyenlőtlenségnek az alapján LIOUVILLE talált egy olyan feltételt, 
amellyel sikeresen tudott keresni transzcendens valós számokat, 
így például az 

, 1 1 1 1 
q q1 2 ql 2 * ql 2 3 ••• " 

transzcendens szám, ha gr>l. 
Az algebrai számoknak a racionális számokkal való megközelí

tésével sokan foglalkoztak. AXEL THUE (1863-1922) norvég mate
matikus úgy élesítette a Liouville-egyenlőtlenséget, hogy (n+í) 

-+e -t írt, ahol e tetszőleges kicsiny pozitív szám. helyébe 

CARLLUDWIG SIEGEL (1896-1981) német matematikus pedig bebi
zonyította, hogy az («+1) felcserélhető 2^«-re is. Végül KLAUS 
FRIDRICH ROTH (1925-) angol matematikus az («+ l)-nek a 
(2+e)-nal való kicserélését is jogosnak találta, ha e>0. 

HILBERT 1900-ban vetette fel azt a kérdést, hogy a 2^2 transz
cendens szám-e. Mintegy 30 évig azt sem sikerült belátni, hogy ir
racionális. Az 1930-as években azonban új alapelvek bevezetésével 
egymástól függetlenül igazolta SIEGEL és a szovjet ALEKSZANDR 
JOSZIPOVICS GELFOND, hogy minden a? alakú szám, ahol a a 0-tól 
és az 1-től különböző algebrai szám és /3 legalább másodfokú al
gebrai szám, transzcendens. így HILBERT kérdésére igennel lehetett 
válaszolni. 

A komplex számokat oszthatósági szempontból először GAUSS 
kezdte vizsgálni. Rájött, hogy az olyan a+bi komplex számok kö
rében, amelyeknél a és b irracionális szám, az oszthatóság alap
tulajdonságai megmaradnak. Az ilyen tulajdonságú komplex szá
mokat Gauss-féle egészeknek nevezik. Meglepő, hogy minden 
Gauss-féle egész egyszersmind egész algebrai szám is, de ez fordítva 
nem igaz. 

A számfogalmat sokféle szempontból lehet általánosítani. Igen 
éles szemű általánosítás kapcsolódik a kiváló magyar matematikus
hoz, KÜRSCHÁK JózsEFhez (1864-1933). Bevezette a /?-adikus szá
mokat a következőképpen: Legyen p egy rögzített prímszám, és 
legyenek a0, ax, a2, ..., a„, . . . a p-nél kisebb nem negatív egész 
számok. Az 

a0+alp+a2p
2+aip*+ .. .+a„pn+ ... 
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végtelen összeget (ha létezik) p-adikus egész számnak nevezzük. 
Ez a számfogalom, amely környezetéből kiszakítva mesterkéltnek 
tetszik, jelentős alkalmazásra talált a hatványsorok elméletében. 

Arra, hogy adott esetben mi tesz szükségessé egy ilyen számfo
galmat, jó példa KUMMER fáradozása a nagy Fermat-tétel bizonyí
tása érdekében, vagyis az az igyekezet, amellyel ki szerette volna 
mutatni, hogy az x"+y"=z" egyenletnek x, y és z-re nincs nem 
triviális megoldása, ha n 2-nél nagyobb egész szám. Először leszű
kítette a feladatot az xp+yp=z" esetére, amikor p páratlan prím
szám. Az egyenlet bal oldalát felbontotta lineáris tényezők szor
zatára a következőképpen: 

xp+yp=(x+y)(x+ey)(x+e2y)- ... • (x+e»-ly). 

Itt az e szám az e"= 1 egyenlet egyik 1-től különböző gyöke. (Be
látható, hogy 1, e, e2, e3, . . . , e p - 1 megadja az egyenlet mindegyik 
gyökét.) A bizonyítás sarkalatos pontja volt annak a kimutatása, 
hogy az eredeti Fermat-egyenletnek nincs megoldása az ilyen 
x+ ey alakú számok körében, ahol x és y egész számok. KUMMER 
a kidolgozott bizonyítást elküldte barátjának és tanárának, DIRICH-
LET-nek, aki azonban észrevette, hogy az algebrai számtestben (az 
algebrai számok körében a négy alapművelet értelmezett, tehát az 
algebrai számok halmaza testet alkot) a prímtényezős felbontás 
nem egyértelmű, és ezért KUMMER bizonyítása hibás. KUMMER 
azonban nem keseredett el, hanem megalkotta az „ideális számok" 
testét, amelyet később DEDEKIND ideálnak nevezett. Ebben a szám
testben a prímtényezős felbontás már egyértelmű volt. így sikerült 
KuMMERnek kimutatnia, hogy x Fewnat-egyenlet megoldása akkor 
is lehetetlen, ha megengedjük, hogy a megoldáshármast a nagyobb 
tartományú algebrai számtest számaiból vegyük. KUMMER ezért a 
munkájáért, amelyet az 1844-1847-es években dolgozott ki, és a 
Crelle Journal 1850-es évfolyamában közölt, elnyerte a párizsi 
Akadémia matematikai nagydíját, anélkül hogy megpályázta volna. 
A KUMMER által megteremtett ideál fogalma a következő: Az R 
gyűrű /részhalmazát ideálnak nevezzük, ha az /bármely <x„ a2, . . . , 
a" elemeire és az R tetszőleges /3 j, /S2, ...,/?„ elemeire teljesül, hogy 
az «i/3,+a2/32+ • • •+tx„Pn lineáris kompozíció szintén az / ideál 
eleme, és bármely xk és a, elemmel együtt az / ideálhoz tartozik az 
a.k—a, elem is. Az algebrában az ideál fogalma lényegesen túlnőtte 
a most körvonalazott segédtétel szerepet. 

A kedves olvasó bizonyára észrevette, hogy a számfogalom fej
lődésének e rövid vázlatában éppen az egyik legalapvetőbb foga
lomnak, az irracionális szám fogalmának a meghatározásán átsik
lottunk, ott, ahol megemlítettük a /2-nek tetszőleges pontossággal 
való megközelítését. Hasonló módon lehetséges a többi irracionális 
szám megközelítése racionális számok sorozatával, de maga a fo-
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galom így is tisztázatlan maradt, még akkor is, amikor CAUCHY 
megfogalmazta a határérték definícióját. Sokan észrevették, hogy 
mikor az irracionális számot határértékként értelmezzük és amikor 
a határérték fogalmát a valós számokra alapozzuk, akkor CAUCHY-
val együtt a circulus vitiosus hibájába esünk (708. oldal). Az analí
zis és a számelmélet együttes érdeke volt, hogy az irracionális szá
mot ne határértékkel definiáljuk, illetve a határérték meghatározá
sához ne kelljen az irracionális szám fogalma. 

1872-ben CHARLES MÉRAY francia matematikusnak a Nouveau 
prégis d'analyse infinitesimale (Az infinitezimális analízis új fogla
lata) című művében a Cauchy-Bolzano-féle konvergenciakrité
riumra alapozva azt a fogást alkalmazta, hogy egy konvergens sor 
esetében feltételezte, hogy annak a határértéke racionális szám, 
vagy ha nem, akkor a sor „fiktív határértéke" egy „fiktív szám". 
Aztán kimutatta, hogy a „fiktív határértékkel" definiált „fiktív 
szám" valójában az, amit irracionális számnak nevezünk. MÉRAY 
nem szögezte le félreérthetetlenül, hogy magát a sorozatot tekinti 
számnak. 

Alapjában nagyon hasonló ez az okoskodás WEiERSTRASséhoz. 
ő is a raconális- számok egy sorát, vagy ahogy ő mondta: egy 
aggregátumát (egymással össze nem függő' elemek halmaza) tekin
tette valós számnak, tehát nem egy sor vagy sorozat határértékével, 
hanem egy számot' reprezentáló sorral, aggregátummal fogalma
zott. Ezt az elméletét azonban írásban nem fejtette ki, hanem csak 
tanítványai, HEINRICH EDUÁRD HEINE, GEORGE CANTOR és mások 

írták le, visszaidézve WEIERSTRASS előadásait. Sokak véleménye az, 
hogy a valós számnak a Weierstrass-féle homályos elmélete nehe
zen tesz eleget a weierstrassi szigor követelményeinek. Az azonban 
biztos, hogy egyetemi előadásai nagy ösztönző erőt jelentettek 
ahhoz, hogy tanítványai ezt az analízis aritmetizációjához szüksé
ges, még hiányzó lépést megtegyék. 

E problémának igen népszerűvé vált, Dedekind-féle megoldását 
könyvünk 138. oldalán nagy vonalakban ismertettem. Elméletét 
DEDEKIND az 1872-ben megjelent Stetigkeit und die Irrationalzahlen 
(Folytonosság és az irracionális számok) című könyvében írta meg. 
Ahogyan a Dedekind-szeletek alkalmasak a valós számok megha
tározására, ugyanúgy használhatók az egyenes pontjainak a ki
jelölésére is, azaz a Dedekind-szeletek az egyenes pontjai és a valós 
számok között kölcsönös és egyértelmű megfeleltetést létesítenek. 
Jogos tehát a valós számok halmazát kontinuumszámosságúnak 
tekinteni. A Dedekind-szeletekre vonatkozóan BERTRAND RUSSELL 
kiváló angol matematikus és filozófus megjegyezte, hogy a valós 
szám definiálására elegendő a két szelet közül az egyik is. 

Létezik a valós számnak tisztán axiomatikus meghatározása is. 
Ezen axiómák közül az első 5 biztosítja a valós számkörben a négy 
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alapművelet elvégezhetőségét. A következő 3 axióma definiálja a 
pozitív valós szám fogalmát. Ezekből aztán következik a kisebb 
és a nagyobb reláció értelmezése. Az ezutáni 3 axióma a természe
tes számokat különbözteti meg a többitől (ezek akár el is hagy
hatók). A 12. axióma szerint: Ha r valós szám, akkor van olyan n 
természetes szám, hogy r<n. Az utolsó, 13. axióma szerint: Ha egy 
bizonyos tulajdonság teljesül az a valós számokra, de a b valós 
számokra nem, és ha minden a-ra és b-re igaz, hogy a<b, akkor 
létezik olyan c valós szám, hogy a<c és ugyanakkor e<í>. Legyen 
például a olyan racionális szám, amelynek a négyzete nagyobb 
2-nél, és b olyan racionális szám, amelynek a négyzete kisebb 2-nél. 
Ekkor az axióma értelmében létezik egy ö-nál kisebb, b-nél na
gyobb c szám. Ennek négyzete az a1 és b2 között van, tehát csak 

2 lehet, azaz c= fi. Ez az utolsó axióma tehát az irracionális szá
mokat iktatja a racionális számok közé, éppen úgy, ahogy a 
Dedekind-szeletek. 

Végül tehát többféle módszerrel is sikerült az irracionális számok 
és velük együtt a valós számok fogalmát, a határérték igénybevétele 
nélkül meghatározni. Ilyenképpen tehát megszűnt a Cauchy-féle 
egymással definiálás hibája, valamint kifogástalanná vált a valós 
számkör felépítése is. 

A SZÁMELMÉLET NÉHÁNY PROBLÉMÁJA 

A görög, kínai és hindu számelméleti eredmények után egészen a 
XVII. századig ezen a területen nem történt említésre méltó fejlő
dés. Ebben a században azonban FERMAT működése nemcsak fel
ébresztette álmaiból a matematikának ezt a mellőzött ágát, hanem 
olyan tömeg új ismerettel bővítette, és annyira felkeltette mások 
érdeklődését is, hogy az ő munkásságától szokás a számelméletet 
önálló kutatási ágként kezelni. A kiváló francia matematikusra 
alapvetően nagy hatást gyakoroltak DIOPHANTOSZ eredményei. Ezt 
illusztrálja az a széljegyzet, amelyet örökül hagyott ránk éppen 
DIOPHANTOSZ egyik könyvének a margóján. Ezt a könyvet BACHET 
DE MÉZIRIAC (1581-1638), a négy nyelven író lyoni költő és mate
matikus adta ki, és benne saját szellemes megoldásai is helyet kap
tak. Az egyik feladat mellé - amely azt kívánja, hogy „Egy négy
zetszám két másik négyzetszám összegére bontandó!" -írta FERMAT 
a következő megjegyzést: „Teljesen lehetetlen egy köböt két köbre, 
egy negyedik hatványt két negyedik hatványra, és általában a 
négyzeten kívül egy hatványt ugyanolyan kitevőjű két hatványra 
bontani. Erre én egy valóban csodálatos megoldást találtam, de a 
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lapszél túl keskeny ahhoz, hogy befogadja." Ezt az ún. nagy Fer-
mat-tételt, amely tehát azt állítja, hogy az x " + y = z " egyenletnek 
x-re, y-ia. és z-re nincs a 0-n kívül egész szám megoldása, ha n 
kettőnél nagyobb egész szám, a mai napig a legnagyobb matema
tikusoknak sem sikerült teljes általánosságban bebizonyítaniuk. 
Valószínűnek tarthatjuk, hogy a FERMAT által jelzett általános 
bizon>ítás hibás lehetett. Ezt valószínűsíti FERMAT egy másik 
széljegyzete, amely már csak az n= 3 és «=4 esetekről beszél. Itt 
megemlíti azt is, hogy az ún. „descente infinie" módszert alkal
mazta. Ennek a „határtalanul csökkentés" eljárásnak a lényege a 
következő: Jelöljön T(n) egy n természetes számra vonatkozó 
tételt. Mutassuk ki, hogy csupán a r(«)-ből következik, hogy a 
tétel egy, az n-nél kisebb m természetes számra is érvényes, azaz ha 
T(ri) igaz, akkor T(m) is az, ha m<«. Az n természetes számnak az 
ilyen módon való csökkentése nyilván határtalanul folytatható. Ez 
viszont lehetetlen, mert létezik legkisebb természetes szám.E miatt 
az ellentmondás miatt nem fogadható el a bizonyítandó T(n) állítás 
sem. Ez a Fermat-féle módszer bizonyára egy állítás hamis voltá
nak a kimutatására alkalmas. Megjegyzendő, hogy ezt a bizo
nyítási eljárást már az ógörög matematikusok is alkalmazták. 

Ezzel a módszerrel 1770-ben EULER igazolta a nagy Fermat-
tételt az «=3 és «=4 esetre. GAUSS is talált bizonyítást az n=3 
esetre. LEGENDRE 1825-ben igazolta a tételt, ha n—5. A következő 
eredményt - amelyről néhány oldallal előbb megemlékeztünk -
KUMMER érte el, aki az ideálok alapján érvényesnek találta a tételt 
a 100-nál kisebb kitevőkre. Az általános bizonyítás máig sem szü
letett meg, pedig 1908-ban PAUL WOLFSKEHL 100 000 német márka 
jutalmat helyezett letétbe a göttingeni Akadémián a probléma si
keres megoldójának. Ez úgy felfokozta a bizonyítási lázat, hogy a 
következő két év alatt az Akadémia mintegy 1000 megoldási kísér
letet kapott, és a Crelles Journal folyóirathoz átlag 10-11 napon
ként érkezett egy-egy ilyen tárgyú dolgozat. Valamicske haladás 
azért mindig történik. 1955-ben született meg a bizonyítás a 4002-
nél kisebb prímszám kitevőkre. Ma igaznak tudjuk a tételt, ha 
«<30000 (1979). 

E témához tartozik, hogy EULER sejtése szerint n darab n-edik 
hatvány szükséges ahhoz, hogy összegül újra n-edik hatványt kap
junk. 1966-ban azonban az Amerikai Matematikai Társaság Köz
leményeiben ellenpélda olvasható, nevezetesen már négy tag ese
tén is í 

275-t-84J+1105+135J=1445. 

1770-ben EDWARD WARING (1734-1798) angol matematikus sej
tésként mondta ki, hogy minden k természetes számhoz, tőle füg
gően található egy olyan K természetes szám, hogy minden n ter-
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mészetes szám előállítható mint legfeljebb K számú fc-adik hatvány 
Az analízis eszközeit is használó analitikus számelméletnek nagy 
becsületei szerzett HILBERT, amikor 1909-ben bebizonyította, hogy 
minden A:-hoz tartozik a fent leírt K szám. Ezután JOHN EDENSOR 
LITTLEWOOD (1885-1977) és munkatársa, GODFREY HAROLD HARDV 

(1877-1947) a K számra elég jó felső' határt talált, és újabb sejtést 
fogalmazott meg, amely szerint minden természetes szám előállít
ható legfeljebb 4k számú A:-adik hatvány összegeként. A Waring-
problémát 1945-ben elemi módszerekkel oldotta meg JURIJ VLA-
GYIMIROVICS LINNIK (1915-1972) szovjet matematikus. 

Abból a kínai sejtésből, hogy valahányszor (2"—2) osztható n-
nel, az n kitevő mindig prímszám, származhatott az ún. kis Fermat-
tétel. FERMAT ugyanis észrevette, hogy a kínai sejtés téves. Például 
(234i _ 2) osztható 341-gyel, pedig 341 = 11-31 nem prímszám. 
Ezt a hamis sejtést általánosította és igazította ki FERMAT az 1640-
ben FRÉNICLE BERNARD DE BESSY (1605-1675) francia matematikus
hoz írt levelében. Ebben olvasható először, hogy ha p prímszám 
és a nem osztható p-vtl, akkor {a"~l— 1) osztható p-vél. Mai jelö
lésekkel : 

ap-l = \ (mod/>). 

Tekintsük ugyanis az a alap következő többszöröseit: 

üi = a, a2=2a, a3=3a, ..., ap_i = (p—\)a. 

E többszörös ök között nem lehet kettő, amely a p-vel való osztás
kor ugyanazt a maradékot adja, azaz amely a p modulusra nézve 
kongruens. Ha ugyanis például ilyen pár lenne az ar és as, amikor is 
l^r<s^p—l, akkor 

as=k(modp) 
és 

ar=k(modp), 
amiből 

as—ar=0(moáp), 

azaz as — ar=sa— ra=a(s— r) osztható lenne p-vel. Mivel azonban a 
kikötés szerint a nem osztható /7-vel - és az s—r<p természetes 
szám sem -, azért (as—at) sem. így viszont au a2, . . . , ap_í számok 
mindegyikéhez található az 1, 2, 3, . . . , (/>— 1) számok között pon
tosan egy (és fordítva is), amellyel a p modulusra nézve kongruens. 
Ekkor pedig szorzatukra igaz, hogy: 

aj • a2- a3- ... • «,__,= ! • 2- 3- . . . • (p— \)ap~l= 

= [ 1 . 2 . 3 - ....(/>-l)](mod/>), 

vagy ami ugyanaz: [1 • 2 • 3 • . . . • (p— 1)] • (a p _ 1 — l)=0(mod p). 
Mivel a bal oldali szögletes zárójeles szorzat nem osztható p-vel, 
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-azért 

aP~x— lsO(mod/0, azaz űp - 1=l(mod/?). 

Ezt a kis Fermat-tételt általánosította és igazolta EULER. Ő ugyan
is bevezette az első számelméleti függvényt: q>(n) jelenti az n-nél ki
sebb és az «-hez képest relatív prímszámok számát. Ha például 
n=l, akkor <p(7)=6, mert a 7-nél kisebb és a 7-hez relatív prímek: 
1,2, 3,4, 5 és 6. Ugyanígy 99(6)=2, mert az itt számító relatív prím
számok : 1 és 5. Az általánosított Fermat-Euler-tétel szerint, ha n 
tetszőleges egész szám, valamint a és n relatív prímek, akkor 

avM= l(mod «). 

Szintén FERMAT és EULER nevét kapcsolja össze FERMAT-nak egy 
hibás állítása. Úgy gondolta, hogy 

2 2 "+l 

mindig prímszám, ha n terszészetes szám. EULER azonban - akinek 
figyelmét GOLDBACH hívta fel e képletre - kimutatta, hogy FERMAT 
állítása már «=5-re sem igaz, ugyanis 2 3 2 +1 = 641 • 6 700 417. 
A prímszámokat csak nagyon korlátozottan előállító képlet érde
kes alkalmazásra talált az alig 19 éves GAUSS kezében, amikor a sza
bályos sokszögek szerkeszthetőségének kérdésére felelt. Bebizonyí
totta, hogy csak azok a szabályos sokszögek szerkeszthetők euklide
szi módon, amelyek oldalszámában törzstényezőként csak Fermat-
féle törzsszám szerepel az első hatványon és még 2-nek tetszőleges, 
de nem negatív egész kitevős hatványa. 

FERMAT-nak volt még néhány téves tétele, igaz, hogy ezeket csak 
levelezéseiben olvashatjuk, tehát nem hozta nyilvánosságra azokat. 
Ezek közül felsorolom azt a hármat, amelyekre WACLAV SIERPINS
KI kiváló lengyel matematikus adott ellenpéldákat. Ezek: 

Egyetlen \2k+\ alakú prímszám sem lehet osztója valamely 
3"+1 alakú számnak. Ellenpélda: 61 osztója a (35+ l)-nek. 

Egyetlen 10£+1 alakú prímszám sem osztója az 5"+1 alakú szá
moknak. Ellenpélda: 521 osztója (55+l)-nek. 

Egyetlen 10A;— 1 alakú prímszám sem osztója az 5"+ 1 alakú szá
moknak. Ellenpélda: 29 osztója az (57+ l)-nek. 

FERMAT-val kapcsolatban megemlítem még, hogy az y2=ax2+l 
egyenletnek, amelyben a nem négyzetszám, meghatározta a legki
sebb megoldáspárját és annak segítségével a további megoldásokat 
is. Ez az ún. Pell-féle egyenlet már felbukkant az indiai matematiká
ban (368., 372. oldal), de a görögök is foglalkoztak vele. Talán eny-
nyi is elegendő ahhoz, hogy az algebrai és aritmetikai módszereket 
használó algebrai számelmélet területén elismerjük FERMAT kiemel
kedő szerepét. 

Amint láttuk, EULER volt, aki a q>{rí) és más számelméleti függve-
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nyék bevezetésével meghonosította a számelméletben a függvényta-
ni módszereket, és ezzel az ún. analitikus számelmélet megalapítója 
lett. Ugyancsak ő vezette be a később jelentőségében megnövekedett 
£ függvényt, amely értelmezése szerint: 

n-=l " 

A következő hiányos gondolatmenet elegendő arra, hogy való
színűsítse EuLERnak erre a függvényre vonatkozó egyik azonossá
gát. Mivel bármely prímszámra igaz, hogy 0 < — «=1, azért 

2 _L _L _ -v JL- L 
l~7 

írjuk most p helyébe egymás után a 2, 3, 5, 7, . . . prímszámokat. 
Ekkor 

" 1 1 

i--
1 

1 
2» 

1 
1 

1 i° 
1 i4-

Z J «* 1 
*=o 3 1 — — 

Szorozzuk összg ezeket az egyenlőségeket! Ennek a jogossága iga
zolható (bár EULER ilyesmivel még nem törődött). A bal oldalak 
szorzatának a megítéléséhez gondoljuk meg, hogy végtelen sok> 
végtelen soktagú összeget kell összeszoroznunk. A nyert végtelen 
sok tag mindegyikének a számlálója 1, a nevezője pedig 

alakú prímtényezős szorzat í-edik hatványa, amelyben a görög be
tűs kitevők mindegyike egymástól függetlenül lehet bármely termé
szetes szám, beleértve a 0-t is. így a zárójelben levő prímtényezős 
szorzatok értékei egymástól különbözve végigfutnak a természetes 
számokon, a 0-t kivéve, azaz a bal oldalon éppen EULER £(J) függ
vényét kapjuk. Tehát: 

1+1+1+1+ = y ±__J í L_ 
2' 3* 5« 
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A végtelen szorzat szokásos rövidítésével: 

«=i " P i L 
p> 

ahol n természetes és p prímszám. 
Ebből az Euler-féle azonosságból rögtön következik az ókorban 

már bizonyított tétel (163. oldal), hogy a prímszámok száma végte
len. Ha ugyanis véges lenne, akkor az s— 1 esetben az azonosság 
jobb oldalán véges szám állna, a bal oldalon pedig a divergens 

, 1 1 1 1 
2 3 4 n 

harmonikus sor. Ezek egyenlősége pedig lehetetlen. 
A C függvény fontossága igazán RIEMANN munkássága nyomán 

derült ki. ő általánosította e függvényt a komplex síkra is, és a 
prímszámok eloszlásának a vizsgálatakor észrevette, hogy különös 
jelentősége van a £ függvény azon 0 helyeinek, amelyek valós 
koordinátája a [0,1] intervallumba esik. Megfogalmazta azt a 
róla elnevezett sejtést, hogy a í(s) függvény most szóba került vala
mennyi 0 helye az s==+yi egyenesen van. E Riemann-sejtés ma 
sem igazolt. 

Az EULER által bevezetett számelméleti fogalmak között fontos
nak bizonyult a hatványmaradékok fogalma. Eszerint a c szám az 
m modulusra nézve n-edik hatványmaradék, ha megoldható az 
x"=c (mod m) kongruencia. Például: Az 1 az 5 modulusra nézve 
négyzetes vagy kvadratikus hatványmaradék, mert az x2= 1 (mod 5) 
kongruenciának van megoldása: x= 1, 4, 6, 9, 11, . . . A kvadrati
kus hatványmaradékokra igazolta EULER a következő tételt: Le
gyen p és q két páratlan törzsszám, és tekintsük az x2=p (mod q) és 
az x2=q (mod/;) kongruenciákat! A kvadratikus reciprocitási tétel 
szerint, ha p és q valamelyike 4k+1 alakú, ahol k egész szám, akkor 
mindkét kongruencia megoldható, vagy egyik sem. Ha pedig p és q 
is 4k+ 3 alakú, akkor a két kongruencia közül csak az egyik oldha
tó meg. Más szavakkal: Ha ap és a q prímszámok egyike 4k+1 ala
kú, akkor abból, hogy x2—p valamely x értéknél osztható q-\a\, 
következik, hogy létezik olyan x, amelynél az x2— q osztható /?-vel. 
Ha viszont nem található olyan x, amelynél x2—p osztható 0-val, 
akkor olyan sem, amelynél x2—q osztható p-véi. Amennyiben pedig 
p és q is 4k+3 alakú prímszám, akkor ha x2—p osztható <j-val, biz
tos, hogy x2—q nem osztható p-vél. A tétel legegyszerűbb felírási 
módja a LEGENDRE által bevezetett és róla elnevezett jelöléssel tör
ténhet. A Legendre-szimbólum: 
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Legyen ]_ + í,hapaq modulusra nézve négyzetes maradék. 
— 1, ha.p a q modulusra nézve nem négyzetes 
maradék. 

Ekkor a négyzetes reciprocitási tétel így írható fel: 
p-\ «r:i 

: ( - l ) ^ • 2-

Tehát p akkor és csak akkor kvadratikus maradék a #-ra nézve, 

ha q kvadratikus maradék a/?-re nézve, feltéve, hogy a^-=— • ^— 

szorzat páros. A szorzat páratlan értékénél viszont p akkor és csak 
akkor kvadratikus maradék q-ra nézve, ha q nem kvadratikus mara
dék a p-re nézve. 

E tétel GAUSSnak annyira tetszett, hogy 8 különböző bizonyítást 
adott rá. Az első teljesen szabatos bizonyítást szintén ő találta meg 
19 éves korában. GAUSS különben is igen kedvelte a számelméletet. 
Tőle származik az a mondás, hogy ha a matematika a tudományok 
királya, akkor a számelmélet a matematika királynője, ő alapozta 
meg és fejlesztette ki a komplex számok oszthatóságának az elmé
letét. A Gauss-féle egészek körében igazolta a számelmélet alapté
telét is, azaz azt, hogy a Gauss-egészek egyértelműen bonthatók fel 
véges számú prímtényező szorzatára. Ezt a tételt a természetes szá
mok világában is GAUSS igazolta először. Tőle származik az EULER 
által bevezetett számelméleti kongruenciának az elnevezése, jelö
lése és elméletének kidolgozása. 

A számelmélet egyik igen régi kérdése, hogy miképpen oszlanak 
el a prímszámok a természetes számok halmazában. Ismeretes, hogy 
GAUSS gimnazista korában a logaritmus- és a prímszámok táblá
zatával barátkozva észrevette, hogy az ezres számkörben a prím
számok száma fordítva arányos logaritmusukkal. Sokan kerestek 
olyan képletet, amely elő tudná állítani az összes prímszámot. 
Ilyen próbálkozás volt FERMAT említett hibás formulája is. Aztán 
belátták a matematikusok, hogy ilyen képlet keresése kilátástalan. 
Valamelyes képet nyújtott a probléma megítéléséhez az, hogy Di-
RICHLET 1837-ben bebizonyított egy tételt, amely szerint, ha aésb 
relatív prímszámok, akkor az an+b képlettel meghatározott szám
tani sorozatban, ahol «=0, 1, 2, . . . , végtelen sok prímszám van. 
LEGENDRE a prímszám-eloszlást millióig megvizsgálva tapasztalati 
alapon - csakúgy, mint a gimnazista GAUSS - megállapította, hogy 
a [2, x] intervallumban található prímszámok száma: 

* * * " In x-1,083 66 ' 

PAFNUTYIJ LVOVICS CSEBISEV (1821-1894) orosz matematikus ki
mutatta, hogy LEGENDRE tapasztalati képlete helytelen, továbbá 
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igazolta, hogy a JZ(X) függvény nagyságrendileg úgy növekszik, mint 
x 

az Inx 
. Igazolta, hogy 

0,921 29<jt(x): 
\nx 

1,105 55. 

JAMES JOSEPH SYLVESTER (1814-1897) angol matematikus 1882-ben 
ezt a becslést 

0,921 29<jr(x): 
In x 

: 1,044 23-ra 

pontosította. 1929-ben ISSAI SCHUR (1875-1941) német matema

tikus még pontosabb közelítést ért el. CSEBISEV még egy érdekes 
integráltételt is talált. Rájött, hogy a TC(X) függvény értékei az 

áz 
l nz / 

2 
végtelen sokszor teljesül a 

határozott integrál értékei körül oszcillálnak úgy, hogy 

áz kx 
\nnx 

és a 

7t[x)-

x 

/

áz kx 
In z \a"x 

egyenló'tlenség, ahol £ > 0 és «s 1. Ezen eredmény alapján bizonyí
totta 1896-ban JACQUES HADAMARD francia és CHARLES JEAN DE LA 

VALLÉE-POUSSIN (1866-1962) belga matematikus az ún. prímszám
tételt, amely kimondja, hogy 

n(x) 
lim 1. 
*~~ f áz 

J lnz 

CSEBISEV körül és után tanítványaiból alakult meg a szovjet szám
elméleti iskola, amelynek legjelesebb tagjai: ALEKSZANDR NYIKOLA-

JEVICS KORKIN (1837-1908), JEGOR IVANOVICS ZOLOTARJEV (1847-
1878), ANDREJ ANDREJEVICS MARKOV (1865-1922), GEORGIJ FEDO-

SZEVICS VORONOJ (1868-1908) ós IVÁN MATVEJEVICS VINOGRADOV 

(1891-). 
Szeretnék még szót keríteni a geometriai számelméletre is, amely 

létét annak köszönheti, hogy bizonyos számelméleti feladatok jól 
megfogalmazhatók a geometria nyelvén. Válasszuk ki példaképpen 
- magyar vonatkozása miatt is - a Minkowski-Hajós-tételt! 

James Sylvester 

Andrej Andrejevics Markov 

Iván Matvejevics Vinogradov 
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Legyen két, egymást metsző egyenes (358. ábra). Ezen egyene
sekkel rajzoljunk egymástól egyenlő' távolságra párhuzamosokat. 
E két egyenessereg egy síkbeli paralelogrammarácsot alkot. Az 
egyenesek metszéspontjai a rácspontok. Helyezzük e rácsot ferde
szögű koordináta-rendszerbe az ábra szerint. HERMANN MINKOWS-
KI (1864-1909) német matematikus és fizikus bebizonyította, hogy 
ha valamely homogén pontrácsban az alapparalelogrammák terüle
te t, és 5 egy olyan konvex síkidom, amely az origóra centrálisán 
szimmetrikus és legalább 4í területű, akkor a síkidom területén vagy 
határán tartalmaz az origótól különböző rácspontot. Ha pedig S te
rülete meghaladja a 4/-t, akkor belsejében biztosan található rács
pont. E tétel alapján MINKOWSKI azt is igazolta, hogy az 

\anXx + ai2X2+anXl + • • • +tf/»*«l = fcí {Í= 1> 2, . . .) 

lineáris egyenlőtlenség-rendszernek mindig van csupa 0-tól külön
böző megoldása, ha a £, állandók pozitívok és szorzatuk nem ki
sebb a rendszer determinánsánál. Nem bizonyította, de sejtésként 
kimondta azt is, hogy néhány jól meghatározható esetet kivéve igaz 
az állítás akkor is, ha az egyenlőtlenség-rendszerben a s jel helyett 
mindenütt csak a < jelet használjuk. E sejtés bizonyítása csak 40 év 
múlva sikerült - meglepő módon csoportelméleti meggondolások
kal - a magyar HAJÓS GYÖRGYnek (1912-1972). A magyar számel
méleti iskola nemzetközileg is kimagasló egyéniségei: BAUER M I 
HÁLY (1874-1945), ERDŐS PÁL (1913-), TÚRÁN PÁL (1910-1976), 
RÉNYI ALFRÉD (1921-1970) és T. Sós VERA (1930-) akadémikus. 

Ezt a fejezetet, amely valamelyes képet kívánt adni a számelmélet 
fejlődési irányairól, a Goldbach-sejtéssel fejezem be. CHRISTIAN 
GOLDBACH (1690-1764) német matematikus 1742 júniusában leve
let írt EuLERnak. Ebben megírta, hogy véleménye szerint minden 
6-nál nem kisebb természetes szám kifejezhető három prímszám 
összegeként. EULER még ugyanabban a hónapban válaszolt, és 
megállapította, hogy e sejtést elég lenne igazolni páros számokra, 
mert ebből már következnék érvényessége a páratlan számokra is. 
EDMUND GEORG HERMANN LANDAU (1877-1938) német matemati
kus még 170 évvel később is teljesen reménytelennek látta a Gold-
bach-sejtés bizonyítását. LEV GENRIHOVICS SNYIRELMAN (1905-
1938) szovjet matematikus 1931-ben érte el e téren az első ered
ményt. Bebizonyította azt az enyhén szólva meglepő állítást, hogy 
minden pozitív egész szám előállítható 300 000-nél nem több prím
szám összegeként. Aztán HARDY és LITTLEWOOD és az indiai SRÍNI-
VÁSZA ALTANGÁR RAMANUDZSAN igazolták a Riemann-sejtés fel
használásával, annak igaz volta esetére, hogy a Goldbach-sejtés 
elegendő nagy páratlan számra teljesül. HARDYék módszere lehe
tőséget teremtett az additív számelmélet (amely a számoknak prím
számokkal való előállításával foglalkozik) néhány feladatának a 
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megközelítéséhez. így 1937-ben IVÁN MATVEJEVICS VINOGRADOV 
bebizonyította, hogy elég nagy páratlan szám előállítható legfeljebb 
4 prímszám összegeként. Az „elég nagy" azt jelenti, hogy létezik 
olyan N szám, amelynél nagyobb páratlan számra már igaz az állí
tás. VINOGRADOV bizonyítása indirekt, tehát nem teszi lehetó'vé en
nek az N számnak a megbecsülését. A páros számokra vonatkozó 
Goldbach-sejtés belátására még a kezdeti lépések sem történtek 
meg. 

Ugyanilyen tehetetlenek vagyunk pillanatnyilag azzal a sejtéssel 
szemben is, hogy végtelen sok ikerprímszám létezik, vagyis olyanok, 
amelyek p és p+2 alakúak, mint például: 3 és 5, 5 és 7, 11 és 13, 
17 és 19, 29 és 31 stb. Ez utóbbi példa is illusztrálja a számelméleti 
feladatok nehézségét. E feladatot megérti minden általános iskolás, 
de bizonyításával a világ legnagyobb matematikusai sem boldogul
tak. 
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Az eló'ző fejezetben a számelméletről azt mondtam, hogy az a ma
tematika legrégibb ága. Most ugyanezt állítom az algebráról is. Ez 
mégsem ellentmondás, hiszen a matematika e két területe kezdetben 
nem különült el. Eddigi mondanivalóinkban szinte sehol sem tudtuk 
elszigetelni magunkat az algebrától, és így ennek történetét a XVII. 
századig, illetve DESCARTES-ig lényegében már áttekintettük. Ezért 
most csak utalásszerűén foglalom össze az algebra fejlődésének 
már látott, fontosabb mozzanatait. 

A babiloni algebra (27-31. oldalak) eljutott bizonyos másodfokú, 
kétismeretlenes egyenletrendszerek megoldásáig és ékírásuknak kö
szönhetően, ekkor már jelentkezett valamelyes algebrai jelrendszer 
és gondolkodásmód. Mezopotámia matematikája határozottan 
algebrai jellegű volt. 

Egyiptom algebrája (59-61. oldalak) olyan feladatokra adott meg
oldási utasításokat, amelyek első és tiszta másodfokú egyenletre 
vezetnek. 

A görög ókor nem követte Babilon példáját, nem fejlesztette to
vább az ott csírájában már megtalálható algebrai gondolkodásmó
dot, sőt, hogy az irracionalitással kapcsolatos aritmetikai bonyo
dalmakat elkerüljék, még a legalgebraibb színezetű matematikai 
problémákat is geometriai tálalásban fogalmazták meg (152-157. 
oldalak). Ez alól kivétel volt DIOPHANTOSZ, aki a tisztán szóba fű
zött retorikus algebra után határozott törekvéssel kezdte meg a rö
vidítéseket, jeleket használó szinkopikus algebra kiépítését (274-
279. oldalak). Sok-sok első és másodfokú határozott és határozat
lan egyenletet oldott meg, és ezzel elősegítette az egyenletmegoldás 
elméletének a kibontakozását. Az Arithmetika című, 13 kötetes műve 
sejthetó'leg egy előző, általunk nem ismert görög algebrai korszak 
eredményeinek is az összefoglalása. 

Kína ó- és középkori matematikája határozottan algebrai irány
zatú volt. A kínai írás jelei részben betölthették a matematikai jelek 
szerepét is. A VII. században a fang-fa módszer már magasabb fokú 
egyenletek közelítő megoldását is lehetővé tette (316-321. oldalak), 
és alkalmazták a fang-cseng szabályt is, vagyis a lineáris egyenlet
rendszerek mátrixokkal való megoldását (332-335. oldalak). 
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A görög, kínai és mezopotámiai forrásokból merítő indiai mate
matika középkori művelői előszeretettel foglalkoztak határozott és 
határozatlan egyenletekkel és egyenletrendszerekkel, amint ezt a 
VII. századi BRAHMAGUPTA és a XII. századi BHÁSZKARA művei 
meggyőzően tanúsítják (366-376. oldalak). 

A középkori arab matematikán belül az algebra fejlődését fém
jelzi AL-HVÁRIZMI és IBN TÜRK neve (387-395. oldalak). Ők vissza
tértek ugyan a görög retorikus tárgyalási módhoz, sőt algebrájuk a 
geometriai módszerektől sem szakadt el, de jelentős haladás náluk, 
hogy a száraz megoldási utasítások közlése helyett bizonyítanak, 
magyaráznak. Az egyik nagy arab érdem, hogy bár szorgalmasan 
tanulmányozták a görög szerzőket, mégis mentek maradtak a min
denáron való geometrizálástól, és így utat nyitottak az algebrának. 

Hatásuk meglátszik az araboktól tanuló középkori Európa ma
tematikáján is: A XH-XIII. századi FIBONACCI már elérte az ara
bok színvonalát, sőt azzal felül is múlta, hogy például az x3 + 2x2+ 
+ 10x=20 egyenlet gyökeiről még az egyenlet megoldása előtt ki

mutatta, hogy azok sem racionális, sem a+ \b alakú irracionális 
számok nem lehetnek (452. oldal). FIBONACCI kortársa, NEMORA-
RIUS, amikor a számokat betűkkel jelölte, először szakadt el a geo
metriai értelmezéstől. Nála az a • b már nem téglalapot, hanem geo
metriai tartalom nélküli számot jelent (454. oldal). ORESME a 
törtkitevős hatvány értelmezésével és jelölésének bevezetésével segí
tette közelebb korának algebráját a jelrendszerrel dolgozó szimboli
kus algebrához. REGIOMONTANUS a gyökmennyiségek műveleti tör
vényeinek kidolgozásával járult hozzá az algebra fejlődéséhez (475. 
oldal). 

A XV. században először beszélhetünk igazán szimbolikus algeb
ráról, CHUQUET (475. oldal), PACIOU (479. oldal) jelöléseinek meg
születésétől. WIDMANN ( . . . . oldal) elsőként tartott a matematika 
más területeitől elszakított, kizárólag algebrai tárgyú egyetemi elő
adásokat. Az algebrai szimbólumok fejlődéséről szólva ki kell emel
nünk STIFEL érdemeit is (503. oldal), aki elsőként egységesítette az 
addig különböző típusokként kezelt másodfokú egyenleteket, és az 
általános alakból kiindulva általános megoldási módot dolgozott ki. 

Az algebra a XVI. század elejére a matematikának kifejezetten az 
egyenletekkel foglalkozó része lett, amelynek legsürgősebb felada
tává vált az egyenleteknek csak a négy alapművelettel és a gyökvo
nással való megoldása. Amint láttuk, ezen a területen az első döntő 
lépést a harmadfokú és a negyedfokú egyenletek megoldóképleté
nek a megtalálása és publikálása jelentette, hála DEL FERRO, TAR-
TAGLIA, CARDANO és FERRARI erőfeszítéseinek (482-497. oldalak). 

Jelentős hatással volt az algebra fejlődésére VIÉTE (516-520. ol
dalak) az igen alaposan átgondolt, tervszerű algebrai szimbólumok 
bevezetésével. Szeretett volna egységes egyenletmegoldási eljárást ki-
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dolgozni, és ennek érdekében igyekezett olyan jelölésrendszert te
remteni, amely elősegíti a matematikai felfedezéseket. A haladás 
ellenére jelölésrendszere még elég nehézkes, és nem volt ment a gö
rög hagyományokat mutató geometriai szemléletről sem. Rátalált 
több, az egyenlet együtthatóit és gyökeit összekapcsoló összefüggés
re, és megtaláljuk nála (1600) a kínaiaknál fang-fa módszer néven 
ismert Horner-elrendezést. Nem sokkal később GIRARD (520. oldal) 
kimondta az algebra alaptételét, és teljes általánosságban ismertette 
az egyenlet együtthatóit mint a gyökök szimmetrikus függvényeit. 

DESCARTES Geometriájában szintén kimondta az algebra alaptéte
lét és az előjelszabályt, sőt felvetette a reducibilitás kérdését is 
(568. oldal), de az ő törekvése nem az algebra fejlesztése volt, ha
nem az, hogy az algebra a geometriával tökéletes egységbe forrva 
létrehozzon egy univerzális matematikát. Ebből a törekvésből szü
letett meg az analitikus geometria, de az algebra ettől függetlenül 
élte tovább a maga életét, kifejlesztve módszereit és tárgykörét. 

A XVIII. századi nagy összefoglaló művek, elsősorban NEWTON 
Arithmetica universalisa (Általános aritmetika) 1707-ben és a már 
vak EULER Unyiverzalnaja arifmetyikáya 1768-1769-ben hosszú idő
re megszabták az algebra tárgyát, amely felölelte az egyenletmegol
dások kutatását és minden, az algebrai egyenletekkel kapcsolatos 
kérdés vizsgálatát. 

NEWTON algebrájában található az együtthatók és gyökök VIETE 
és GIRARD által talált összefüggésének egy szellemes általánosítása 
(bizonyítás nélkül). Ez az 

x"+a1x
n-l + a2x"~2+ .. .+an_íx+an=0 

egyenletre vonatkoztatva a következő : 

1. Ha k<n, akkor 

2 *?+a, 2 ^ _ 1 + • ••+«* 2 *?+ű*+i 2 XT*+ •••+ 
1=1 í = l 1=1 1=1 

+fl„2*/~"=°-
( = i 

2. Ha k=n, akkor 

2 *?+«i 2 *i- !+*2 2 * ^ 2 + • • -+a" 2 *?=°-
i = i i = i / = i i - i 

3. Ha k->-n, akkor 

2 *?+«i 2 *?_1+ • • •+ű-i 2 ̂ -"+ 1+«n 2
 x!~n=°-

í-i i-i / = i i-i 
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(Ezen összefüggések átgondolása igen hasznos például az x2+axx+ 
a 2 = 0 egyenletre nézve a k= 1, a fc=2 és a k=3 esetekre.) 

EuLERnak négy nyelvre is lefordított Arithmeticája szinte stabi
lizálta a XVIII. századi algebra kutatási területét, ugyanakkor to
vábbi vizsgálatokra is mozgósított. Elsőrendű feladattá vált a 
négynél magasabb fokú egyenletek megoldása. Az ezzel foglalko
zók többsége arra a nem bizonyított feltevésre alapozott, hogy lé
tezik olyan algoritmus, amely lehetővé teszi, hogy az algebrai 
egyenletek gyökeit az együtthatókból a négy alapművelet, a hat
ványozás és a gyökvonás segítségével kifejezhessük. így vélekedett 
maga EULER is. 

1683-ban EHRENFRIED WALTER GRÁF VON TSCHIRNHAUSEN (1651-

1708) német matematikus egy ügyes transzformációval vélte meg
oldani az 

x"+alx
n~1+ ... + an_íx+an=0 

egyenletnek egy alacsonyabb fokúra való visszavezetését. Legyen 
ugyanis 

y=blx"-2+b2x"-3+ .. .+b„_i, 

ahol a bt együtthatókat később alkalmas módon választjuk meg. 
E két egyenletből küszöböljük ki az x ismeretlent. Ekkor kapjuk az 
j>-ban n-ed fokú 

y+ciy-1+.. .+c„_iy+c„=o 

egyenletet. Válasszuk meg ezután a b, együtthatókat úgy, hogy 
minden c, együttható a cn kivételével nulla legyen. így y"+ cn—0, 
amiből y= \ — c„. Ekkor már csak az 

n 

y--cn=bíx"-2+b3pf-3+ . . . + V i 

(n—2)-ed fokú egyenletet kell megoldanunk. Miután TSCHIRNHAU
SEN meggyőződött arról, hogy a harmadfokú egyenletre ilyen eljárás 
létezik, általánosságban is kimondta, hogy az n-ed fokú egyenlet 
megoldása visszavezethető (n—2)-ed fokú egyenlet megoldására. 
EULER a negyedfokú egyenletre is talált hasonló eljárást, de az ötöd
fokú egyenlettel nem boldogult. Azt a feltételezett alacsonyabb fokú 
egyenletet, amelynek megoldása kezünkbe adhatná azeredeti egyen
let megoldását, EULER nevezte el „aequatio resolvens"-nek, megol
dóegyenletnek, röviden: a megoldandó egyenlet rezolvensének. 
Sok matematikus: NEWTON, STIRLING, a BERNOULLIAK, LAGRANGE 

és mások, sokféle módon foglalkoztak a négynél magasabb fokú 
egyenletek rezolvenseinek a megkeresésével, hiába. A rezolvens 
meghatározása közben olyan egyenlet megoldása vált szükségessé, 
amelynek fokszáma az eredeti egyenlet fokánál nem volt alacso
nyabb. 
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E hiábavaló keresés nyomán szaporodtak el az egyenletek gyö
keinek közelítő meghatározására alkalmas módszerek; Ilyet ismer
tetett NEWTON 1669-ben azy3—2y—5=0 egyenlettel kapcsolatban. 
Hasonló iterációs eljárást láttunk AL-KÁsmál a 415-416. oldalon. 
NEWTON módszerét barátja, EDMUND HALLEY (1656-1743) tökéle
tesítette. Az eljárást 1690-ben közölte JOSEPH RAPHSON (1648-1715) 
angol matematikus is, NEWTON elsőbbségét elismerve. 

Mind élesebben vetődött fel az a kérdés, hogy minden algebrai 
egyenletnek léteznek-e gyökei, és ha igen, akkor hány? GIRARD és 
DESCARTES után, akik bizonyítás nélkül mondták ki az algebra alap
tételét, 1746-ban d'ALEMBERT adott egy nem túl szabatos bizonyí
tást, amely szerint a komplex számkörben az n-ed fokú P„(x)=0 
egyenletnek pontosan n gyöke van. E tételre az első kielégítő bizo
nyítást GAUSS adta az 1799-es doktori disszertációjában, amely 
nyomtatásban 1815-ben jelent meg. GAüssnak ez is kedvenc témája 
volt. Később még három bizonyítást talált az algebra alaptételére 
1815-ben, 1816-ban és 1849-ben. A legutolsót az aranydoktori érte
kezésében közölte, tehát doktorátusának ötvenéves évfordulóján. 
Ezek közül a legkönnyebben követhető az 1815-ös. GAUSS abból 
indult ki, hogy a 

Pn(x)=x"+an_xx"-x + a„_2x
n~2+ ... + a 1 x + a 0 = ° 

egyenlet polinomjának az előjele, elég nagy x értéket választva,, 
megegyezik az x" előjelével, feltételezve, hogy n pozitív, páratlan 
szám. Ez belátható a 

( 1 "1 1 11 
P„(x)=x" \l + a„_í • —+a„_2-^+ . . . + «,- ^ T + Ö O - ^ 1 = 

= x"[l + R(x)] 

átalakítás alapján, ahol R(x) jelöli a zárójelbeni 1 után következő 
összeget. Az R(x) tagjainak a nevezőjében szereplő x alapú hat
ványt eléggé megnövelve elérhető, hogy \R(x)\<= legyen. Ebből 

az következik, hogy P„(x) egy elég nagy x érték után pozitív, és egy 
elég kis x érték után negatív előjelű lesz. E kétféle x érték között kell 
léteznie legalább egy olyannak, amelynél P„(x)=0. Itt GAUSS ki
használta a racionális függvények folytonosságát, és természetesnek 
vette a folytonos függvényekre csak később igazolt (Bolzano-) 
törvényt, hogy ti. egy folytonos függvénynek a pozitív és negatív 
értékei között kell lennie legalább egy nullahelyének. Itt GAUSS 
gondolatmenete hézagos! Ezzel a hiányossággal jutott el ahhoz a 
megállapításhoz, hogy: a Pn(x)=0 páratlan fokú egyenletnek leg
alább egy gyöke van. A páros n esetét ügyes formai átalakításokkal 
sikerült GAüssnak visszavezetnie a páratlan n esetére,tehát belátta, 
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hogy minden n-ed fokú algebrai egyenletnek van legalább egy valós 
megoldása. 

Ebbó'l már az algebra alaptétele következik. Legyen ugyanis a, 
az egyik nullahelye a 

Pn(x)=^x"+an_iXn-1 + an_2x"-2+ ...+aix+a0 

polinomnak. Akkor: 

^ ( « i ) = « í + ^ - i « r 1 + ű«-2«r 2+--- + ö1«i+öo=0. 

A />„(*)- P„(a,)= P»(x) különbség: 

i J » = ( x " - a í ) + ű n _ 1 ( x " - 1 - a r 1 ) + •. • + ű1(x-a 1), 

ami nyilvánvalóvá teszi, hogy P„(x) osztható (x—a,)-gyel, tehát: 

P„(x)=(x-cc1)P„_l(x). 

GAUSS fenti tétele értelmében a P„_ t(x) polinomnak is létezik leg
alább egy nullahelye. Legyen ez az x=a.2- A i^^-re alkalmazott 
eljárást ismételve a P„_ ,-re is: 

P„(x)=(x-a1)(x-a2)i'B_2(^). 

További (w—2)-szeri ismétlés után nyerjük, hogy 

-P n (*)=(*-«i)(*- a 2)(*-- a 3)- • • • • (*-«„)> 

vagyis a P„(x) polinom elsőfokú tényezők szorzatára bontható, re-
ducibilis a komplex számok testén. Más szavakkal: A P„(x)=0 
egyenletnek ebben a számtestben n gyöke van, ha az egymással 
egyenlő többszörös gyököket is külön számítjuk. Az, hogy a P„(x)= 
= 0 egyenlet 

.̂(•*) = (*-«l)(*-«2)(*-<*3)- • • • • (*-°Ü = 0 

gyöktényezős alakba írható, nem csupán azt jelenti, hogy a P„(x)=0 
egyenletnek van n gyöke, hanem azt is, hogy ennél több gyöke nem 
lehet. Ha ugyanis létezne még egy, az alfáktól különböző /S gyöke, 
akkor 

P„(/3)=(/3-a1)(^-a2)(/3-«3). . . . . (/?-«„)=() 

volna, ami lehetetlen, ha /J minden a-tól kü'önbözik. 
Bár GAUSS törekedett arra, hogy az algebra alaptételét tisztán 

algebrai eszközökkel bizonyítsa, azonban - amint láttuk - ez neki 
sem sikerült, hiszen (a többi bizonyításában szintén) igénybe kellett 
vennie az analízis törvényeit is. 

Az egyenletmegoldásokkal kapcsolatos másik kérdés még ezek 
után is feleletre várt: Lehet-e a négynél magasabb fokú algebrai 
egyenlet gyökeit az együtthatók radikáljaival kifejezni? 
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LAGRANGE, EULER rezolvenseinek irányába kutatva, egy nagyon 
általános rezolvenst - a Lagrange-rezolvenst - állított elő az 1771— 
1772-ben megjelent Reflexióm sur la résolution des équaíions (Meg
jegyzések az egyenletek megoldásához) című könyvében. Valahány
szor azonban négynél magasabb fokú egyenletre akarta alkalmazni, 
sohasem kapott a megoldandó egyenletnél alacsonyabb fokú rezol
venst. Sejtésként ki is mondta, hogy ha az egyenlet fokszáma, ns5 , 
akkor radikálokkal megoldani nem lefiet.-Habár ennek a bizonyítá
sát meg sem kísérelte, mégis néhány fontosabb észrevételével EULER 
mutatta meg a későbbi igazolás útját. EULER ugyanis vizsgálta az 
algebrai egyenlet gyökeinek racionális függvényeit, és nézte, hogyan 
változnak, ha bennük a gyököket felcseréljük, permutáljuk. Megál
lapította például, hogy ha létezik - márpedig létezik - a gyököknek 
olyan racionális függvénye, amely invariáns a gyökök minden per
mutációjával szemben, akkor ez a függvény az egyenlet együttha
tóinak is racionális függvénye. így terelődött LAGRANGE figyelme 
azokra a függvényekre, amelyek a gyökök ugyanazon permutációi 
esetén nem változnak. Főként a gyökökben szimmetrikus függvé
nyeket vizsgálta, amelyek a gyökök összes permutációjával szem
ben invariánsak. Úgy gondolta, hogy éppen a gyökök permutációs 
csoportjának a törvényein keresztül lehet eljutni a radikálokkal 
való megoldhatósághoz. Ezt a gondolatot fejlesztette tovább PAOLO 
RUFFINI (1765-1822) itáliai matematikus, a kínai Horner-módszer 
egyik újrafelfedezője (1819). 1799-ben közölte a gyökök permutá
cióinak vizsgálata alapján annak bizonyítását, hogy az nS5 fokszá
mú algebrai egyenletek radikálokkal nem oldhatok meg. Bizonyí
tásának hiányosságával maga is tisztában volt, mert az 1799-es 
Theoría generálé delle equazioni (Az egyenletek általános elmélete) 
címen megjelent tanulmányát még négy követte, de az igazolás így 
is hiányos maradt. 

A teljesen kielégítő gondolatmenet a XIX. század tragikus fiata
lon elhunyt matematikai lángelméjének, a BOLYAI JÁNOSsal egy év
ben született NIELS HENRIK ÁBEL (1802-1829) norvég matematikus
nak a fejében teremtődött meg. Érdemét cseppet sem csökkenti, 
hogy ő is csak harmadik nekifutásra tudott úrrá lenni a feladaton. 
Kezdetben azt hitte, hogy megtalálta az ötödfokú egyenlet radiká
lokkal való megoldásának a nyitját. Az 1824-es tanulmányában 
azonban leleplezte előző okoskodásának hibáját, és arra a meggyő
ződésre jutott, hogy az általános ötödfokú egyenlet a szokásos kép
letekkel nem oldható meg. Ez a bizonyítása azonban éppen úgy, 
mint RuFFiNié, hézagos volt. A dolgozat mégis ÁBEL javát szolgálta, 
mert annak alapján külföldi ösztöndíjat kapott. Berlinben az akkor 
meginduló Crelle-féle folyóirat első számaiban jelentek meg ÁBEL 
főbb cikkei. Ezek között olvasható az 1826-os Démonstration de 
l'impossibilité de la résolution algébrique des équations générales qu 
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passent le quatriéme degré (A négynél magasabb fokú általános 
egyenletek radikálokkal való megoldhatatlanságának a bizonyí
tása) című értekezése most már hibátlan igazolással. 

ÁBEL cikke azonban még mindig nem tisztázta a kérdést általá
nosságban. Világos, hogy végtelen sok négynél magasabb fokú 
egyenlet megoldható a négy alapművelettel és gyökvonással. Álta
lában mi az ismérve az egyenletek ilyen módon való megoldható
ságának? Erre a kérdésre a szintén fiatalon, tragikus párbajban el
hunyt francia matematikus, ÉVXRISTE GALOIS (1811-1832) felelt. 
A LAGRANGE, GAUSS és LEGENDRE művein felnőtt GALOIS LAGR ANGE 
nyomdokain haladt tovább. Az alapgondolatot egy példán szeret
ném szemléltetni. Hogy az egyenletet gyökeivel együtt lássuk, 
azért építsük fel az előre kiszemelt 

X!=l + /3, x 2 = l - / 3 , JC3= —1+^3, * 4 = — 1 — ^3 

számokból azt az egyenletet, amelynek éppen ezek a gyökei. Az 
egyenlet gyöktényezős alakja segítségével a keresett egyenlet lehet az 

(x-l-Y3)(x-l+Y3)(x+í-Y3)(x+l+y3)=0. 

A műveletek elvégzése után: x4— Sx2+ 4= 0. 
LAGRANGE figyelme ráirányult a gyököknek és az együtthatóknak 

azokra a racionális kifejezéseire, amelyek a gyökök bizonyos felcse
rélése, permutálása után változatlanok maradtak. írjuk fel mi is e 
konkrét egyenlet gyökeinek néhány permutációját. Legyen az erede
ti sorrend az xlt x2, x3, x4, amit rövidítsünk az 1,2, 3,4 indexekkel. 
Az 

( 1 2 3 4) 
(3 4 2 lj 

jelölés jelentse azt, hogy az első gyök helyett a harmadikat, a máso
dik helyett a negyediket, a harmadik helyett a másodikat és a ne
gyedik helyett az elsőt írjuk, tehát az első sor minden eleme helyett 
az alatta levő második sorbeli elemet. így a felső sorbeli permutá
cióhoz hozzárendeltük az alsó sorbelit. A négy gyök (négy elem) 
összes lehetséges permutáció-hozzárendelése a következő huszon
négy: 

0 <D © 0 
~ ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) 
W (l 2 3 4j [2 1 3 4) [3 1 2 4j 4̂ 1 2 3} 

~ ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) 
^ [12 4 3) {2 14 3} [3 1 4 2) \4 1 3 2) 

~ ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) 
^ [l 3 2 4) \2 3\4) \3 2 1 4) [4 2 1 3) 
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~ [ 1 2 3 4] ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) (1 2 3 4) 
^ [1 3 4 2j (2 3 4 lj (3 2 4 lj [4 2 3 l j 

n (1 2 3 41 ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) 
® (l 4 2 3J [2 4 1 3) (3 4 1 2) [4 3 1 2J 

~ ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) ( 1 2 3 4) 
® (l 4 3 2j [2 4 3 lj |3 4 2 lj [4 3 2 1/ 

A lehetséges 24 permutációmegfeleltetést (ezután röviden permu
tációt) 6 sorban és 4 oszlopban helyeztük el. Ezek közül az egyiket 
például a pu jellel idézzük, amin értjük a harmadik sorban és 

(1 2 3 4) . . J permutációt. Ve-

1. Ha két permutációt egymás után alkalmazunk, akkor újra a le
hetséges 24 permutáció egyikét kapjuk. Például: 

Ha a p22= 2 14 3 U t á n a P(,2\2 4 3 1 f e l c s e r é l é s t hajtjuk 
végre, akkor ismét a 24 permutáció egyikét kapjuk. Jelen esetben 
az egymás utáni alkalmazás azt jelenti, hogy a p22 szerint az 1 alá 
2-t, de továbbmenve, a p62 szerint a 2 alá 4-et kell írnunk, tehát vég
eredményben az eredeti 1 alá 4 kerül. Ugyanígy a többi elem esetén. 
A két permutáció egymás utáni végrehajtása egy művelet, amelyet 
jelöljünk például csillaggal (*). Ekkor a példánk szerint: 

1 2 3 4 Cl 2 3 4 4)_(1 2 3 4) 
l j~[4 2 1 3) P22*P62-\2 j 4 3 ] * [ 2 4 3 !J-[4 2 l3)~Pu-

Az egymás utáni alkalmazás művelete sohasem visz ki a 24 permutá
ció halmazából. 

(1 2 3 4) . . permutáció 

az egymás utáni alkalmazásnál sem okoz változást. Például: 

(1 2 3 4) ( 1 2 3 4)_(1 2 3 4)_ 
/>43*/>n-|3 2 4 l j * [ l 2 3 4 j-[3 2 4 l j - ^ 4 3 ' 

(1 2 3 4) ( 1 2 3 4)_(1 2 3 4)_ 
/>n*/>43-^ 2 3 4 J * ( 3 2 4 l j ~ ^3 2 4 l)-p«-

Apn olyan e csillagműveletnél, mint például a pozitív számok kö
rében a szorzás esetében az 1 szám (1 • a=a; a- \ = á), vagy az 
egész számok halmazában az összeadásnál a O ( 0 + a = a ; a + 0=a). 
Szokás egy halmazban valamilyen műveletre gondolva az ilyen ele
met neutrális elemnek nevezni. A mi 24 elemű halmazunkban pu a 
neutrális elem a csillagműveletre nézve. 

3. Meggyó'ződhetünk arról, hogy e permutációk halmazán a csil
lagművelet asszociatív, azaz például: 
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P&*(J>34*P13)-(P23*PÜ)*P13^P63-

4. Az is szirtté nyilvánvaló, hogy minden permutációhoz találha
tunk olyat, amely visszaállítja a kezdeti pn permutációt. Például: 

fi 2 3 41 fi 2 3 4) fi 2 3 4)_ 
[3 4 2 l j * l 4 3 1 2)-p63*P54-{í 2 3 4}~Pn-

Más szavakkal: Minden permutációhoz található egy olyan per
mutáció, amely a csillag művelet után átviszi a neutrális elembe, ép
pen úgy, mint a pozitív számok halmazában a szorzásra nézve 

egy szám inverze a • -= 11, vagy az egész számok összességé
ben az összeadásnál minden számnak van ellentettje. Az ilyen elem
párokat általánosságban inverzeknek nevezzük. A mi 24 elemből 
álló halmazunkban tehát minden elemnek létezik inverze. 

GALOIS tehát LAGRANGE nyomán az egyenletek gyökeinek per
mutációcsoportjait kezdte tanulmányozni. A csoport elnevezés is 
tőle származik. Vele együtt induljunk el a 

P„(x)=xn+a„_lx
n-1 + a„_2x"-2+ .. . + a2x

2+alx+a0=0 

egyenletből. Legyenek az egyenlet együtthatói racionális számok. 
Ezen együtthatók halmazát ki lehet bővíteni úgy, hogy e nagyobb 
számhalmazban mind a 4 alapművelet elvégezhető legyen, a 0-val 
való osztás kivételével. Az éppen csak szükséges bővítés után nyer
jük a racionális számok halmazát, a racionális számtestet. Úgy szo
kás kifejezni, hogy az egyenlet Ű, együtthatói generálják a ra
cionális számok testét. Ha ebben az egyenlet gyökei benne vannak, 
akkor azok nyilván meghatározhatók az együtthatókból csupán 
a négy alapművelet segítségével. Ha viszont a gyökök nem racio
nális számok, tegyük fel például, hogy az egyik /3, akkor a racio
nális számok teste tovább bővíthető úgy, hogy egyszerűen hozzá
csapjuk (adjungáljuk) a 1̂ 3-at. Az így bővített halmazban azonban 
már nem végezhető el mind a négy alapművelet, azaz további bő
vítés szükséges. Ismét test lesz a j/3-mal bővített halmaz, ha még 
hozzácsatoljuk az összes a+bY3 alakú számot, ahol a és b tetsző
leges racionális számok. Ez az ismét testté lett nagyobb halmaz 
a racionális számok testének egy bővítése: a Ĵ 3 adjungálásával 
generált bővítés. Az egyenlet algebrai megoldhatóságának a kérdé
se tehát úgy módosult, hogy az egyenlet gyökeinek sorozatos ad
jungálásával eljuthatunk-e egy legfeljebb gyökmennyiségekkel bő
vített olyan számtesthez, amelyben már az egyenlet minden gyöke 
előfordul? 

Ha a P„(x)—0 egyenlet együtthatói nem racionális számok, akkor 
is alkotható ezen együtthatók racionális függvényeinek a halmaza 
- vagyis az együtthatókat a négy alapművelettel összekapcsoló ki
fejezések összessége -, amelyet racionalitási tartománynak szokás 
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nevezni. Ez esetben ebből az együtthatók által generált racionalitási 
tartományból, testből kell kiindulnunk. 

Térjünk vissza most a például választott x4— 8xf 4=0 egyenlet 
gyökeinek permutációcsoportjához. GALOIS felfedezte, hogy a gyö
kök bizonyos racionális kifejezései nem változnak meg, ha bennük 
a gyököket bizonyos módon felcseréljük, azaz így e kifejezésekhez, 
illetve az egyenlethez hozzárendelhetők bizonyos permutációk. 
Figyeljük meg példaképpen egyenletünk gyökeinek a legegyszerűbb, 
olyan racionális műveletekkel (összeadás, szorzás) összeállított ki
fejezéseit, amelyek értéke is racionális. Ilyenek: 

X i ~j~ X 2=~ ^^ X\~T~ XA—- 2.\ X * ~p X^ --^ \Jy Xy"!" X^== U, 

1 * X-y~~ «£) X-\ * XA-~ £• 

Mindegyikük a bennük előforduló gyökökre nézve szimmetrikus, 
tehát azok felcserélésével nem változnak. Válasszuk ki a 24 permu
táció-hozzárendelésből azokat, amelyekben olyan felcserélések sze
repelnek, amelyek a felsorolt kifejezéseket nem változtatják meg. 
Az ilyen értelemben megengedett négy permutáció: a pn, a pl2, a 
/?2i és a/>22- Bizonyára a kiválasztott hat kifejezésből összetett racio
nális kifejezések is invariánsak e négy permutációra nézve. 

Vegyük észre még azt is, hogy a/>u, a/?i2, a/?2, és ap22 permutá
ciók halmaza szintén kielégíti az eredeti 24 permutációból álló cso
port mind a 4 felsorolt alaptulajdonságát, tehát e négy permutáció 
halmaza a csillagműveletre nézve maga is csoport, az eredeti csoport 
részcsoportja. 

GALOIS kimutatta, hogy minden P„(x)=0 n-ed fokú egyenlethez 
található a racionalitási tartomány fölött egy olyan egyenlet, amely
nek gyökeivel a Pn(x)—0 gyökei racionálisan kifejezhetők, és amely
nek megvan az a tulajdonsága, hogy gyökei előállíthatók egyik 
gyökének és a racionalitási tartomány elemeinek racionális kife
jezéseként. Az utóbbi tulajdonságú egyenletet normálisnak nevez
zük a racionalitási számtest fölött. Állítsuk elő a P„(x)=0 egyen
lethez tartozó, most leírt normális egyenlet gyökeinek összes per
mutáció-hozzárendelését. Ezek összessége csoportot alkot, az ún. 
Galois-csoportot (fi). GALOis-nak sikerült felfedeznie, hogy szoros 
kapcsolat áll fenn az egyenlet radikálokkal való megoldhatósága és 
a Galois-csoport tulajdonságai között. A „radikál" szó jelenti 

az xn—a=0 alakú algebrai egyenlet megoldását, az \a-X. A radi
kálokkal való megoldhatóságon azt szokás érteni, hogy az egyenlet 
megoldható olyan képlettel, amelyben legfeljebb a négy alapműve
let és radikálok szerepelnek. GALOIS nagy érdeme az volt, hogy ösz-
szefüggést tudott teremteni a Galois-csoportok részcsoportjai és az 
együtthatók testének a gyökök adjungálásával létrehozott testbő
vítések sorozata között. Ebben az a nagyszerű, hogy a bővítések 
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végtelen sok elemének a vizsgálatát helyettesítette a véges számú 
permutációcsoportok sokkal könnyebb elemzésével. A végered
mény: 

A P„(x)=0 algebrai egyenlet a négy alapművelettel és gyökvonás
sal akkor és csak akkor oldható meg, ha az egyenlet Galois-cso-
portja feloldható. Ez utóbbi megállapításhoz gondoljunk át néhány 
definíciót: 

A G Galois-csoport feloldható, ha van részcsoportjainak olyan 

G=G^G^G2^ .. :^Gkl^Gk={e} 

véges szorzata, amelyben mindegyik részcsoport a megelőzőnek 
normálosztója (2), {e} a G neutrális eleméből álló csoport, és a 

G | G„ Gt | G2, • ••,<?£_, | Gk 

faktorcsoportok (1) mindegyike Abel-féle (3). 
(1) A G csoport egy faktorcsoportja a G részhalmazainak olyan 

összessége, amely bizonyos feltételeknek eleget tesz. A faktorcso
port elemei tehát a G csoport részhalmazai. 

Ha K és L a G csoport két részhalmaza, akkor ezek szorzata, 
KL azon ki szorzatok halmazát jelenti, amelyekre k£K és IdL. 
A G részhalmazainak valamely F halmaza faktorcsoportja G-nek, 
ha F minden K, L elemére igaz, hogy KL£F. 

(2) Legyen N egy részcsoportja G-nek. Azt mondjuk, hogy N nor
málosztója G-nek, ha N eleme G egy F faktorcsoportjának. Mivel 
csak egy ilyen F van, azért bevezethető az F=G I N jelölés, amely 
jelenti a G csoport N normálosztó szerinti faktorcsoportját. 

(3) A faktorcsoport Abel-féle, ha a fenti értelemben vett szorzásra 
nézve kommutatív. 

GALOIS új gondolatokat kifejező tanulmányát háromszor is meg
próbálta eljuttatni a párizsi Akadémiához. Először CAUCHY hányta 
el a kéziratát. Másodszor az Akadémia titkára, FOURIER hazavitte 
írását, de csakhamar meghalt. Ez a kézirat is elveszett. Próbálkozott 
harmadszor is, de POISSON, a tanulmány bírálója azzal a megjegyzés
sel utasította el, hogy „értelmetlen". Felfedezéseit utoljára vetette 
papírra a halálát okozó párbaj előtti éjszakáján, de ezek is - más 
írásaival együtt - csak jóval későbben jelentek meg érdeklődést fel
keltő módon LIOUVILLE újságjában. 

LAGRANGE, RUFFINI, ÁBEL és GALOIS, akik az egyenletek radiká-
lokkal való megoldhatóságát kutatták, megteremtették a csoport fo
galmát. Ennek nyomán a matematikusok figyelme az egyenletek 
tanulmányozásáról mindinkább átterelődött az algebrai testek és 
csoportok vizsgálatára, az algebrai struktúrák kutatására. A régi 
algebra tárgyköre és módszerei teljesen megváltoztak. 

A csoportelmélet fejlődéséhez nagymértékben hozzájárult 
CAUCHY is a véges csoportokra megállapított törvényeivel. Ezek 
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között nevezetes annak a bizonyítása, hogy ha valamely csoport 
rendje (véges csoportnál az elemek száma) osztható egy p prím
számmal, akkor annak létezik legalább egy p-ed rendű részcsoport
ja. CAUCHY már 1815-ben nyilvánosságra hozta a permutáció-
hozzárendelésekből, azaz a szubsztitúciókról szóló eredményeit. 
Ezeket GAJLOIS valószínűleg ismerte. CAUCHYnak 1844-ben jelent 
meg a permutációcsoportok elméletéről szóló nagy összefoglalása. 
ő még ebben a „konjugált substituciók rendszere" megnevezést 
használta. Műveiben az 1850-es években kezdett kialakulni az abszt
rakt csoportok fogalma, amikor a vizsgálatok előterébe már nem a 
csoportot alkotó elemek, hanem a csoportműveletek kerültek. Igaz 
ugyan, hogy a csoportelméleti fogalmak definiálatlanul már előbb is 
éltek. Erről szóltam, különösen LAGRANGE-zsal és ABELlel kapcso
latban. E téren még hangsúlyozottan kell kiemelnünk GAUSSÍ is. 
ő éppen az algebra alaptételének bizonyítására (1799) fedezte fel 
a róla elnevezett testkonstruálási módszert, amelyet 1882-ben KRO-
NECKER elevenített fel, amikor sikerült megszerkesztenie egy tetsző
leges polinom felbontási testét, vagyis azt a legkisebb számtestet, 
amely felett a polinom lineáris tényezőkre bontható. GAUSshoz 
fűződik számos konkrét csoportnak, különösen a kommutatív cso
portoknak a tanulmányozása. Az ilyen vizsgálatainak a zöme meg
található az 1801-ben megjelent Disquisitiones arithmeticae (Arit
metikai vizsgálatok) című nagy művében. Itt olvasható a Gauss-
egészek (731. oldal) gyűrűjének az aritmetikája, amivel megindult a 
kommutatív gyűrűk tanulmányozása. Azt is igazolta, hogy a Gauss-
egészek gyűrűjében a prímfelbontás egyértelmű. A csoportelmélet 
számára jelentőssé lett a bikvadratikus formák bizonyos csoportjá
nak GAUSS által megkezdett vizsgálata. Az ő idejében ez volt a cso
port legabsztraktabb példája. 

1850 táján célratörőbben indult meg az absztrakt csoportok ku
tatása, sőt ekkor már a nem kommutatív csoportok is színre léptek. 
Gondoljunk HAMILTON kvaternióira (1843) és GRASSMANN 1844-es 
vektorelméletére (601-603. és 728-729. oldalak). A példaképpen 
felsorolt konkrét vizsgálatok még nem jelentették a felbukkant 
struktúraelmélméleti fogalmak szigorú meghatározását, sőt sok
szor még a megnevezését sem. Az absztrakt csoportok elméletének 
első rendszeres tárgyalása CAYLEY műve. Ez a kiváló angol matema
tikus mintegy 200 jelentős munkát írt a matematikának szinte min
den területéről (557. oldal). Igen jelentősek a lineáris egyenletrend
szerek (lineáris algebra) és a csoportelmélet tárgyában megjelent 
munkái. Ezekben kifejtette, hogy a VANDERMONDE és LAPLACE által 
megalapozott determinánselmélet csak egy része az általánosabb 
mátrixalgebrának, amelyben a szorzás kommutatív törvénye ér
vénytelen. A mátrixalgebra alapjainak megteremtésével 1858-ban 
igen hatékony eszközt adott nemcsak a matematikusok, hanem a 
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fizikusok kezébe is. 1854-ben adta ki az On the theory ofgroups as 
depending on the symbolic equation -&"=! (A #"=1 szimbolikus 
egyenlettől függő csoportok elmélete) című írását. Ebben található 
a csoport következő definíciója: 

A csoport olyan, egymástól különböző szimbólumok halmaza, 
amelyek közül bármelyik kettőnek a szorzata vagy bármelyiknek 
önmagával való szorzata hozzátartozik a halmazhoz és kielégíti a 
következő feltételeket: 
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í. A halmazon értelmezett szorzásművelet asszociatív. 
2. A halmazban van egységelem. 
3. Ha a és b a halmaz két tetszőleges eleme, akkor a halmazon be

lül egyértelműen megoldható az ax—b és az ya= b egyenlet. 
CAYLEY megmutatta, hogy a permutációk halmaza speciális cso

port, és idézett művének negyedik részében, amely 1859-ben jelent 
meg, igazolta, hogy minden prímszámrendű csoport ciklikus. 
A csoport nevet GALOIS tiszteletére tartóttá meg. Mind a véges, 
mind a végtelen csoportnak csak lényegtelenül változtatott, ma is 
használatos definícióját DEDEKIND egyik tanítványa, HEINRICH 
WEBER (1842-1913) fogalmazta meg 1893-ban. 

A Galois-elméletet részletesen JOSEPH ALFRÉD SERRET francia ma
tematikus foglalta össze a Sorbonne-on tartott előadásai nyomán 
kiadott Cours d'algébre supérieure (Felsőbb algebrai kurzus) című 
kétkötetes művében, 1866-ban. Még előbb, 1852-ben ENRICO BETTI, 
a GARIBALDI harcaiban is részt vett itáliai matematikusé volt a 
Galois-elméletet teljesen átfogó és továbbfejlesztő munka. 

E mintegy két évtizedes korszak végén az absztrakt csoportok el
méletére a legnagyobb hatást CAMILLE JORDÁN kiváló francia ma
tematikusnak a Traité des substitutions et des équations algébriques 
(Tanulmány a szubsztitúciókról és az algebrai egyenletekről) című 
könyve gyakorolta 1870-ben. Ő nemcsak összefoglalta és kifejtette 
a csoportelmélet akkori eredményeit, hanem lényegesen tovább is 
fejlesztette azokat. Az ő könyvében fordul elő először az izomorfiz
mus fontos fogalma. Izomorfnak nevezünk két csoportot, ha egy
másra kölcsönösen és egyértelműen leképezhetők úgy, hogy a leké
pezés művelettartó is, ami azt jelenti, hogy bármely két elem szor
zatának képe egyenlő az elemek képeinek a szorzatával. Ez a foga
lom igen nagymérvű általánosítást, további absztrakciót tett lehető
vé. Ebből született az ERNST STEINITZ (1871-1928) német profesz-
szor által 1910-ben megfogalmazott izomorfiaelv, amely két izo
morf algebrai struktúrát azonosnak tekint, tehát már nem veszi 
számításba a struktúra elemeit, hanem csak az izomorfizmussal 
szemben invariáns tulajdonságokat vizsgálja. 

Az alkalmazás vonatkozásában JORDÁN fontos észrevétele volt a 
véges csoportok és bizonyos differenciálegyenletek kapcsolata. Ép
pen JORDÁN könyvét olvasva lelkesítette fel a csoportelmélet KLEINÍ 
és LiE-t (633. oldal), akik valóban jelentősen gazdagították ezt a te
rületet. LIE 1873-ban bevezette a folytonos transzformációcsopor
tok fogalmát(646.,647. oldal). JORDÁN nyomán ő fejtette ki és alkal
mazta a csoportelmélet és a differenciálegyenletek elmélete közti 
kapcsolatot (721. oldal). 1872 táján KLEIN kimutatta, hogy minden 
egyes geometriához egy meghatározott folytonos transzformáció-
csoport tartozik, és minden geometriai ág a neki megfelelő transz
formációcsoport invariáns tulajdonságait tanulmányozza. 
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A folytonos csoportok fogalma később módosult, általánosabbá 
lett, és a Lie-féle csoportok csak speciális esetekké váltak. Ennek 
tisztázására GEORG BERNARD DANTZIG (1914-) coloradói matemati
kus érdeme. A folytonos csoportok újabb absztrakciója végül a to-
pologikus csoportok fogalmához vezetett. A folytonos csoportok 
elméletének felhasználására számos alkalmat nyújtott a modern 
fizika, nevezetesen a kvantummechanika és az anyagszerkezeti 
vizsgálatok. Különösen sokat köszönhet a fizika e téren WEYL (658. 
oldal) és CARTAN (728. oldal) munkásságának. 

Közben a modern matematika egy másik ágában a matematikai 
logikában is hatalmas fejló'dés indult meg. Ez GEORGE BOOLE 
(1815-1864), az autodidakta módon kitűnő matematikussá lett an
gol tudósnak a nevéhez fűződik. Az 1854-ben kiadott Introduction 
to the Laws of Thought (Bevezetés a gondolkodás törvényeibe) cí
mű könyve az arisztotelészi logikához tért vissza, és sikerült az álta
la bevezetett szimbólumokkal, algebrai módszerekkel, azonossá
gokkal leírnia a logika legalapvetőbb törvényeit. Ez a logikai algeb
ra vagy inkább algebrai logika, amelyet Boole-algebrának neve
zünk, igen hathatós segítséget nyújtott a matematika számos terüle
tének a formalizálásához. 

Az algebra további formalizálásában jelentős tényezőként jelent
kezett a különböző axiómarendszerek megszületése és vizsgálata. 
PEANO 1888-as aritmetikai és HILBERT 1899-es geometriai axióma
rendszere után napvilágot látott a csoportelmélet és a testelmélet 
axiómarendszere is. SERRET és BETTI átfogó munkái még nem kel
lően definiált, inkább csak intuitív jellegű alapfogalmakra építettek. 
CAYLEY, FROBENIUS, DEDEKIND és WEBER már tudatosan axiomati

kus tárgyalásra törekedtek. 
EDWARD VERMILYE HUNTINGTON (1874-1952) amerikai matema

tikus 1906-ban a csoportelméletet a következő axiómákra alapozta: 
A G csoport az elemek olyan halmaza, amelyben bármely két 

x, y elemre értelmezve van az xy szorzat, és ez a művelet rendelke
zik a következő két tulajdonsággal: 

1. A szorzás asszociatív. 
2. A G halmaz minden a, b, elempárjához található a halmaznak 

két x, y eleme úgy, hogy xa=b és ay=b legyen. 
Ugyancsak HUNTINGTON állította össze a testelmélet következő 

axiómáit: 
A K test az elemek olyan halmaza, amelyben értelmezve van az 

x+y összeadás és az x- y szorzás úgy, hogy: 
1. Az összeadás és a szorzás kommutatív. 
2. Az összeadás és a szorzás asszociatív. 
3. A szorzás az összeadásra nézve disztributív: x(y+z)=xy+xz, 

ha x, y és z K elemei. 
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4. Minden K-beli a, b elempárra létezik olyan K-bdi x, amelyre 
igaz, hogy a+x=b. 

5. Ha a és b K elemei és a+a^a, akkor létezik K-ban olyan y, 
amelyre teljesül, hogy ay=b. 

kz algebra axiomatikus megalapozása felé törekedve fontossá 
vált a megszabott feltételeket kielégítő összes lehetséges algebrai 
rendszerek - röviden algebrák - meghatározása, természetesen azo
nosnak véve az izomorf rendszereket. Elkezdődött a részalgebrák 
vizsgálata is, vagyis azoknak a részhalmazoknak a kutatása, ame
lyek éppen úgy eleget tesznek az összes axiómának, mint a részhal
mazokat magukba foglaló teljes halmaz. 

A századfordulón az algebra fejlődésében különösen fontos sze
repet játszott DEDEKIND, STEINITZ és EMMY NOETHER (1882-1935). 

DEDEKIND az algebrai számelmélet területén továbbfejlesztette a 
KUMMER által megalapozott ideálelméletet (732. oldal), úgy, 
hogy általánosítani tudta GAUSsnak azt a tételét, amely szerint a 
Gauss-egészek tényezőkre bontása egyértelmű. Ez az általánosítás 
úgy szól, hogy az algebrai számok testében a prímideál-tényezőkre 
való felbontás egyértelmű. Rájött arra is, hogy a Boole-algebrában 
a legnagyobb közös osztó az „és" műveletnek, és a legkisebb közös 
többes a „vagy" műveletnek felel meg. Ez a felismerés vezette el a 
háló fogalmához. Az 1897-es és 1900-as dolgozataiban nemcsak 
megalapozta a hálóelméletet, hanem alkalmazására is adott példát, 
továbbá kimutatta, hogy a Boole-algebra egy speciális háló (olyan 
disztributív háló, amelyben minden elemnek van komplementuma). 
Amit ma hálónak nevezünk, azt DEDEKIND duálcsoportnak hívta. 
Ennek oka a háló definíciójából-rögtön kiderül. Ez pedig így szól: 

Az elemek egy nem üres G halmaza háló, ha értelmezve van ben
ne a metszet (jele: D) és az egyesítés (jele: U) művelete, a G halmaz 
ezekre zárt, valamint teljesülnek a következő kikötések: 

Ha a, b és c a G elemei, akkor 
1. Mindkét művelet kommutatív, azaz aC\b=bC]aésa\Jb=böa. 
2. Mindkét műveletet asszociatív, azaz 

an(bnc)=(aDb)C\c és aU(bUc)=(a\Jb){Jc. 

3. Érvényes az ún. elnyelési tulajdonság, azaz 

af](aöb)=a és a{J(af)b)=a. 

E követelményekből kitűnik, hogy valóban illik erre a struktúrá
ra a duálcsoport elnevezés is, mert ha a metszés és az egyesítés mű
veletét felcserélnénk, akkor a definícióban semmi sem változnék. 
E két művelet dualitása tehát nyilvánvaló. Ha e két műveletre még 
a disztributivitás is teljesülés e disztributív hálóban van nullelem és 
egységelem, akkor ez a speciális háló már részhálója egy Boole-
algebrának. Ha az a elemhez létezik olyan a' elem, amelyre igaz, 
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hogy af !a '=0 és aUű'=e, ahol 0 a nullaelem és e az egységelem, 
akkor a' komplementuma a-nak. Hálót alkotnak például egy hal
maz részhalmazai a metszet és az egyesítés műveletekre vonatkozó
lag. Belátható, hogy az ilyen háló egyszersmind Boole-algebra is. 
DEDEKIND a metszetet a + és az egyesítést a — jellel jelölte. 

DEDEKIND hálóelméletének további kibontakoztatását az 1930-as 
években kezdte meg GARRETT BIRKHOFF (1911-), az amerikai Har
vard Egyetem professzora. Az 1940-ben megjelent Lattice Theory 
(Hálóelmélet) című könyvében különösen az absztrakt algebra 
kombinatorikus jellegű problémáiban mutatta meg a hálóelmélet 
használhatóságát. 

Ugyanebben az idó'ben fejlesztette tovább TARSKI cilindrikus al
gebrák néven a Boole-algebrák elméletét úgy, hogy most már az 
teljes mértékben tükrözi a modern logikát, és nemcsak annak arisz
totelészi változatát. 

Ahogy DEDEKIND a hálóelméletet, ugyanúgy alapozta meg axió
mákkal a testelméletet ERNST STEINITZ az Algebraischer Theorie der 
Körper (A testek algebrai elmélete) című könyvében 1910-ben. Amíg 
HUNTINGTON axiómarendszerét az axiómamódszerek általános vizs
gálata miatt szerkesztette meg, addig STEiNiTzet elsődlegesen algeb
rai szempontok irányították. Áttekintést akart nyerni a lehetséges 

Ybl Miklós: 
A magyar Operaház 
(XIX. sz.; 
Csák Miklós felvétele) 



A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE 

testtípusok, az ezek közötti alapvonatkozások fölött. Testaxiómáit 
a következőképpen fogalmazta meg: 

Legyen két művelet: az egyiket nevezzük összeadásnak (jele: +), 
a másikat pedig szorzásnak (jele: •), de ezek csak elnevezések, nem 
jelentik föltétlenül az aritmetikai összeadást és szorzást. 

A T test olyan halmaz, amely zárt az elemei között értelmezett 
összeadásra és szorzásra, valamint ha a, b és c a T halmaz elemei, 
akkor e műveletekre teljesülnek a következő kikötések: 

1. Az összeadás asszociatív, azaz (a+b)+c= a+(b+ c). 
2. Az összeadás kommutatív, azaz a+b=b+a. 
3. A szorzás asszociatív, azaz (a- b)- c=a- (b- c). 
4. A szorzás kommutatív, azaz a • b=b- a. 
5. Érvényes a disztributív törvény, azaz a- (b+c)=a- b+b- c. 
6. AT halmazban elvégezhető a kivonás, azaz a benne levő a és 

b elemekhez egy és csak egy olyan x létezik, amely kielégíti az 
a+x=b egyenletet. 

Az 1., 2. és 6. axiómából következik a 0 elem létezése. 
7. AT halmazban elvégezhető az osztás, azaz ha a nem 0 elem, 

akkor létezik a T halmaznak egy és csak egy olyan x eleme, 
amely kielégíti az ax= b egyenletet. 

STEINITZ könyvében rögtön felhozta példaként a racionális szá
mok, a valós számok, valamint a komplex számok halmazát. A vé
ges testek közül ismerték akkor már a prímszám modulusú mara
dékosztályok halmazát is (GAUSS). STEINITZ részletesen tárgyalta az 
absztrakt testek elméletét, kitérve a résztest, a testbővítés, az ad-
junkció és az integritási tartomány fogalmára is. Nagy érdeme, hogy 
első vizsgálója volt a most már valóban teljesen absztrakt testel
méletnek, és kapcsolatokat teremtett a matematika más nagy terü
letével is (halmazelmélet, determinánselmélet). 

A KUMMER által megteremtett és DEDEKIND munkájával tovább
fejlesztett ideálelmélet igazán EMMY NOETHER német matematikus-
nő kezében vált teljesen absztrakt algebrai ággá. Az 1964-es New 
York-i világkiállításon a matematika fejlődését bemutató teremben 
80 kiváló matematikus képe között csupán egyetlen nő képmása 
szerepelt, EMMY NoETHERé. Főleg 1920 és 1926 között bontakoztat
ta ki az absztrakt ideálelméletet. Amint azt VAN DÉR WAERDEN 
megfogalmazta: NOETHER meggyőződése volt, hogy a számok, függ
vények és műveletek összes kapcsolata csak akkor válik igazán vi
lágossá, általánosíthatóvá és termékennyé, ha megszabadítjuk e fo
galmakat minden konkrét tárgyi jellegtől, és a legáltalánosabb fo
galmi összefüggésekre vezetjük azokat vissza. Ebben a szellemben 
írta meg 1921-ben Idealtheorie in Ringbereichen (Ideálelmélet a gyű
rűtartományokban) című tanulmányát. Ebben az algebrai számtest
ben értelmezett ideál fogalmát átvitte tetszőleges gyűrűtartományra. 
A gyűrű olyan R halmaz, amelyben két művelet van értelmezve, 
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nevezzük ezeket összeadásnak és szorzásnak, és teljesülnek a követ
kező axiómák: 

1. R-ben az összeadás asszociatív, invertálható és kommutatív 
(azaz R az összeadásra nézve Ábel-csoport). 

2. R a szorzásra nézve zárt, és benne a szorzás asszociatív (azaz 
R a szorzásra nézve félcsoport). 

3. Fennáll a disztributív törvény a jobb és a bal oldali szorzásra 
is, azaz: a(b+c)=ab+ac és (b+ c)a= ba+ca, ha a, b és c az R 
halmaz elemei. 

A gyűrű általános fogalmát már 1914-ben bevezette ÁBRAHÁM 
FRAENKEL (1891-1965) virachi matematikus, de ő a gyűrűknek 
csak egy igen speciális típusával foglalkozott. E terület igazi felvi-
rágoztatói EMMY NOETHER, EMIL ARTIN (1898-1962) osztrák szár
mazású amerikai, és a körülöttük kialakult algebrai iskola tagjai 
voltak, köztük HELMUT HASSE (1898-1979), WOLFGANG KRULL 
(1899-), OTTÓ SCHREIER (1901-1929). 

NOETHER gyűrűelmélete úgy alakult ki, hogy összeötvözte az al
gebrai egészek ideáljainak Dedekind-féle elméletét és a polinom
ideáloknak az algebrai geometriából származó Lasker-féle elméle
tét. EMÁNUEL LASKER (1868-1941) amerikai matematikus (mellesleg 
sakkvilágbajnok) volt, akinek ideálelméletét továbbfejlesztette 
Louis FLOYD MACAULAY (1924-), a topológiával és az absztrakt te
rekkel foglalkozó amerikai professzor (Macaulay-Lasker-féle el
mélet). NOETHER ideálelmélete jelentó'sen alapozott az absztrakt 
modulus fogalomra. JOSEPHWEDDERBURN(1882-1948) amerikai ma
tematikus bevezette a jobb és a bal ideálok fogalmát 1907-ben. 
Mindezt összevéve: az utóbb említett matematikusok munkája nyo
mán megélénkült az algebrai struktúrák iránti érdekló'dés, és a meg
szilárdult, hasznosnak bizonyuló új fogalmak biztosították a to-
vábbfejló'dést. Az 1920-as évek végén tehát teljes páncélzatban, azaz 
absztrakt és axiomatikus megalapozással készen álltak a modern 
algebra alapépítményei: a csoportelmélet, a testelmélet és az ideál
elmélet. 

Igazi nagy, a lelkesedést továbbfokozó forrássá lett 1930-1931-
ben BARTHEL LEENDERT VAN DER WAERDEN (1903-) amszterdami, 
majd zürichi professzor Modemé Algebra című könyve. Ennek a 
műnek az alapjait a halmazelméleti fogalmak, a számosságok és a 
leképezések alkotják. Az egyenletek tárgyalását hat oldalon intézi el 
a szerző'. A modern algebra tárgyamár az algebrai struktúrák vizsgá
lata. VAN DER WAERDEN könyve számos fiatalmatematikust készte
tett új vizsgálatokra, és a modern algebra az 1930-as évek után ha
talmas, virágzó fejlődésbe kezdett. A fejlődés olyan rohamos volt, 
hogy VAN DER WAERDEN könyvének címét az 1959-es kiadásban 
már Algebrára, egyszerűsítette, mert közben a „modern algebránál" 
még modernebb született. A következő években az absztrakt algeb-



A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE 

ra területén különösen kiemelkedő munkát végzett GARRET 
BIRKHOFF amerikai és NEUMANN JÁNOS budapesti születésű ameri
kai matematikus (Neumann-algebrák). BIÍIKHOFF 1941-ben írta 
közös könyvét SAUNDERSMACLANE(1909-) chicagói professzorral. 
Ez a Survey of Modern Algebra (A modern algebra áttekintése) 
nagyban hozzájárult a modern algebra népszerűsítéséhez. 

Franciaországban 1945 és 1955 között a Bourbaki-csoport kötetei 
terjesztették az absztrakt algebra eszméit. BOURBAKI egy görög szár
mazású francia tábornok volt, aki a német-francia háborúban 1871-
ben csapatával átment Svájcba, és ott öngyilkosságot kísérelt meg. 
A sikertelen próbálkozás után végül is 81 éves korában hunyt el. 
Szobra Nancyben áll, és ez adta az ötletet néhány tréfás kedvű ifjú 
matematikusnak, hogy NICOLAS BOURBAKI álnéven jelentessék meg 
közös művüket. Hogy a társaság fiatalos rugalmasságát biztosítsák, 
az alapszabály minden 50 évet elért tagot kizárt a csoportból, és a 
kizártak csak tiszteletbeli tagokként szerepelhettek. Végtére is ez a 
tréfás keretek közt induló vállalkozás igen komoly eredményeket 
hozott. Művük: a tízkötetesre tervezett Eléments de Mathématique 
(A matematika elemei), amely 1939-től kezdve jelent meg és amelyet 
bevezetőjükben a szerzők a matematika épületének neveztek, azt 
tűzte ki célul, hogy a matematika egészét szigorú axiomatikus mód
szerrel a halmaz és a függvény fogalmára építi fel. A Bourbaki-cso-
port az egész matematikát az absztrakt halmazstruktúrák és a kö
zöttük értelmezett leképezések összességének tekintette. 

A VAN DER WAERDEN 1959-es Algebrája, utáni években a BIRK-
HOFF-MACLANE szerzőpár is új Algebrával jelentkezett, amelyben 
az absztrakció még tovább fokozódott. Ebben a könyvben a „tiszta 
algebra" alapjait a morfizmusok, a kategóriák és az univerzális al
gebra eredményei alkották. A morfizmusok és a kategóriák hossza
dalmas magyarázata helyett inkább egy példával sejtetném meg a 
fogalmak lényegét. Például a topologikus terek folytonos leképezé
seinek az együttese a topologikus terek kategóriája. A most szóba 
került leképezés a morfizmus. Az absztrakt algebra alapvető elmé
leteit összefogó, az egész algebrára érvényes elméleteket tárgyalja 
az univerzális algebra. A kategóriaelmélet alapjait SÁMUEL EILEN-
BERG (1913—) francia és MACLANE amerikai matematikusok köny
ve, a General theory ofnatural equivalences rakta le 1945-ben. Az 
univerzális algebra első jelentős eredményeit BiRKHOFFnak és 
TARSKinak az 1930-as évektől megjelenő tanulmányai tartalmazzák. 
Különösen nagy lendületet vettek az univerzális algebrai kutatások 
1960 után, jelentős mértékben magyar kutatóknak köszönhetően 
[GRÁTZER GYÖRGY, SCHMIDTTAMÁS (1936-), FRIED ERVIN(1929-)]. 

Ez a lendület fokozódott a Tarski-iskola munkássága nyomán a 
hetvenes évektől. 

A XX. század első felében komoly virágzásnak indult a matema-
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tikai logika is. LEOPOLD LÖWENHEIM (1878-1957) német, TORALF 
ALBERT SKOLEM (1887-1963) norvég és ALFRÉD TARSKI (1901-1983) 
lengyel származású amerikai matematikusok nevét viseli az a tör
vény (1915-1920), amely szerint a halmazelmélet klasszikus axióma
rendszere (ha ugyan ellentmondásmentes) teljesülhet akárhány 
nemizomorf osztályon (univerzumon) is, tehát az axiómarendszer 
logikai szerkezete nem biztosítja, hogy az csak egyetlen osztályon 
{univerzumon) legyen igaz. Ez a halmazelméleten kívül is, a mate
matika bármely axiómarendszerére igaz. Egy axiómarendszerhez 
tehát több (nemizomorf) modell is készíthető. A matematikai logi
ka modern formáját TARSKI alakította ki. Ő hozta létre a modellel-
méletet, és FREGE nyomán ő mondta meg matematikai szabatosság
gal, hogy mit jelentenek a logika formulái. 

Ez idő tájt a matematikát sikerült logikai alapokra helyezni, Thoralf Skolem 
feloldva a matematika korábbi válságát (amely a matematikai igaz
ság és a matematikai precizitás fogalmaival kapcsolatos). A megol
dás jellege: Az egész matematikát axiomatikusán építjük fel, tehát 
a matematikának van egyetlen rögzített axiómarendszere, és egy 
matematikai állítást igaznak fogadunk el akkor és csak akkor, ha 
ebből az axiómarendszerből bizonyítható. 

A már idézett Löwenheim-Skolem-Tarski-tétel egyenes folyta
tásaként kapott TARSKI olyan eredményeket, amelyek mind abba az 
irányba mutattak, hogy valamely rögzített realitás kimerítő leírása 
nem oldható meg egyetlen elmélet segítségével. Ez a folyamat az 
1930-as években tetőzött, amikor TARSKI bizonyította az „igazság" 
definiálhatatlanságát, és ennek szintaktikai (alaktani) párhuzama
ként KÜRT GÖDEL bécsi matematikus igazolta, hogy minden (figye
lemre méltó) axiómarendszer nyelvén megfogalmazható olyan állí
tás, amely az axiómarendszer segítségével se nem bizonyítható, se Alfréd Tarski 
nem cáfolható. Ezt úgy fejezzük ki, hogy a kérdéses állítás az axió
marendszertől független. GÖDEL a tételét kicsit erősebb alakban 
mondta ki, és abban az alakban világosabban látszik a Tarski-tétel-
lel való párhuzam. Mindkét tétel az önreferenciával (önmagára 
való utalással) kapcsolatos. GÖDEL szerint a rendszer saját konzisz
tenciáját nem tudja bizonyítani, és TARSKI szerint saját formuláinak 
igazságáról nem tud beszélni. Ez azért érdekes, mert a számítástu
dományban és a kibernetikában ez a fajta önreferencia kulcsfontos
ságúnak bizonyult. Ezt igen jól illusztrálja D. R. HOFSTADTER 
Gödel, Escher, Bach: anEternal Golden Braid című könyvének si
kere a szakmai körökben is. 

E tételek megrázták az egész tudományos világot, hiszen a ma
tematika, és rajta keresztül az egzakt tudományok megalapozásáról 
kiderült, hogy az eddigi elképzelések értelmében (például HILBERT 
programja szerint, 642. oldal) nem megoldható. Vannak tehát ma
tematikai állítások, amelyek függetlenek a matematika axiómáitól, 
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azaz matematikai szempontból se nem igazak, se nem hamisak. 
Egy ideig lehetett reménykedni abban, hogy ezek az állítások na
gyon mesterkéltek, de 1963-ban PAUL COHEN bebizonyította a kon-
tinmimhipotézis (771. oldal) függetlenségét. Később kimutattak 
néhány, a természetes számokra vonatkozó, tehát számelméleti 
(azaz még konkrétabb) állítás függetlenségét is. 

ANATOLIJ IVANOVICSMALCEV(1909-1967) szovjet, ALFRÉD TARSKI 

lengyel, valamint a ma is dolgozó LEÓN HENKIN és JAMES DONALD 
MONK (1930-) amerikai matematikusok jelentősen továbbfejlesztet
ték a matematikai logikát. Az utóbbi három kutató munkásságának 
eredményeként az algebra és a logika szintézisét jelentő algebrai 
logika elnyerte mai formáját. Ebben a témakörben pillanatnyilag 
(1985) a legújabb monográfia a HENKIN, MONK, TARSKI, ANDRÉKA, 
NÉMETI szerzőötös Cylindric set algebras (Cilindrikus halmazalgeb
rák) című könyve. 

Az új logikai eredmények lehetővé tették az algebra további fej
lődését és új irányainak a kialakulását. 

Ilyen új terület a modellelmélet, amely a formális nyelv és annak 
modelljei közötti kapcsolatokat kutatja. Úttörői: LÖWENHEIM 
(1915), SKOLEM (1920), TARSKI (1931) és MALCEV (1936). Önálló 
kutatási területnek számít HENKIN és TARSKI 1940-1950-es mun
káitól. 

Napjainkban bontakozott ki az új numerikus algebra is, amely 
azokkal az algebrai kérdésekkel foglalkozik, amelyeket a nagy se
bességű digitális számítógépek gyártása vetett fel (RICHÁRD VARGA,. 
JAMES WILKINSON, DÁVID YOUNG stb.). 

Üj keletű az aucomataelmélet is, amely a véges számú alkatrészek
ből álló univerzális számítógépek tanulmányozását helyezi tisztán 
elméleti alapokra [ALÁN MATHISON TURING (1912-1954), WANG 
HAO (1921-)]. Az algebrai automataelmélet ma már az algebrának 
olyan absztrakt fejezeteit is használja, mint a kategóriaelmélet és 
az univerzális algebra. 

Megemlítem még az 1950 táján, ugyancsak a számítógépek hatá
sára létrejött kombinatorikus algebrát, amely a matematikai gon
dolatmenetek elemzéséhez kombinatorikus módszereket használ 
(DONALD KNUTH, ROTA, V. S. MENDELSOHN, E. F. RECKENBACH). 

A kombinatorika ma élő legnagyobb alakja a magyar ERDŐS PÁL, 
és ugyancsak világszerte elismert eredményekkel gazdagítja ezt a 
területet tanítványa, LOVÁSZ LÁSZLÓ. 

Hazánkban az algebra a matematikai kutatásoknak igen erős ága. 
Ezt érthetővé teszi, hogy a magyar matematikai múltban az algebra 
komoly szerepet játszott. Elsőként kell megemlékeznünk a lineáris 
algebra Hunyady-Scholtz-féle determináns tételéről. A tételt 1875-
ben közölte HUNYADY JENŐ (1838-1889) műegyetemi tanár, és javí
tott rajta 1877-ben SCHOLTZ ÁGOSTON (1844-1916), a budapesti 
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-egyetem professzora. E tételt nagymértékben általánosította HAJÓS 
GYÖRGY. A determinánselmélet egyik történetírója, MUIR 1914-ben 
megállapította, hogy a komponált determinánsokra vonatkozó té
teleknek mintegy a negyede magyar eredmény. 

A XIX. század végén, a XX. század elején a legkiválóbb magyar 
algebristák RADOS GUSZTÁV (1862-1942), KÜRSCHÁK JÓZSEF és 

BAUER MIHÁLY műegyetemi tanárok voltak. Különösen KÜRSCHÁK 
értékeléselmélete hozta meg a nemzetközi elismerést 1912—1913-
ban. A magyar kutatók eredményei közül kiemelkedik HAAR ALF
RÉD kolozsvári, majd szegedi professzornak a topologikus csoportok 
elméletébe bevezetett mértékfogalma: a folytonos csoportok in
variáns mértéke. 

A csoportelméletnek nemzetközileg is nagyra értékelt másik ma
gyar alakja RÉDEI LÁSZLÓ (1900-1980) szegedi professzor, 1967 óta 
az MTA Matematikai Kutató Intézetében az algebrai osztály veze
tője. Ő a magyar absztrakt algebrai iskola megalapítója. Sikeresen 
foglalkozott az absztrakt algebra minden ágával. Kiemelkednek a 
csoportra, a félcsoporta vonatkozó, valamint a gyűrűelméleti és 
testelméletí felfedezései. Számos kiváló magyar matematikust ne
velt. Az ő tanítványa volt többek közt SZELE TIBOR (1918-1955) is, 
szegedi, majd debreceni professzor, aki az Ábel-csoportok és 
-gyűrűk kutatásában végzett kimagasló munkát. Körülötte alakult 
ki a - korai halálával sajnálatosan megszűnt - debreceni algebrai is
kola. Először ért el eredményt abban a kérdésben, hogy adott Ábel-
csoportra milyen gyűrűk építhetők. Ezek voltak a gyűrűk additív 
csoportjára vonatkozó kezdeményező vizsgálatok. Az Ábel-cso
portok kiváló kutatója volt HAJÓS GYÖRGY is (Hajós-féle faktori-
záció). 

Hazánkban az univerzális algebrák iránti érdeklődést még 1957-
ben KALMÁR LÁSZLÓ (1905-1976) szegedi professzor keltette fel. 
KALMÁR a számítástudomány és főként a logika világhírű művelő
jeként talán elsőnek ismerte fel, hogy az univerzális algebra nem
csak az absztrakt algebra egységesítését szolgálja, hanem azon túl
menően olyan önálló kérdéseket is vizsgál, amelyek megválaszolá
sára például a számítástudományban van nagy szükség. KALMÁR 
leegyszerűsítette a Gödel-féle nemteljességi tétel bizonyítását. Az 
övénél egyszerűbb igazolás még nem született. 

A jelenlegi magyar algebrai kutatásokra a külföldi tudósok közül 
nagy hatással voltak BIRKHOFF és KUROS (1908-1971) művei. Ma 
erősen éreztetik hatásukat TARSKI, MALCEV, HENKIN és MONK 
munkái is. A magyar algebristák kutatási területe felöleli az algeb
rának szinte az egész tárgykörét, és egymással jól együttműködve, 
sok értékes külföldi kapcsolatot ápolva, nagy nemzetközi tekin
télynek is Örvendő munkásságot fejtenek ki. 

Rados Gusztáv 

Szele Tibor 

Kalmár László 



A HALMAZELMÉLET 
KIALAKULÁSA 

Az ember által alkotott fogalmak közül különös érdeklődésre tart
hat számot a végtelen fogalma, már csak azért is, mert csupa véges 
természetű tapasztalataink alapján egyáltalában kialakulhatott, ami 
nem is olyan magától értetődő. Megközelíteni csak gondolkodás 
útján lehet, közvetlen szemlélettel meg nem fogható. Foglalkozik 
vele a filozófia és a matematika. A materialista filozófia például hir
deti a tér és az idő végtelenségét, míg a vallásos jellegű filozófiák a 
világot teremtett valóságnak vélik, amelynek kezdete és vége van. 
ARISZTOTELÉSZ kétféle végtelent ismert. Az egyik, amelyiket poten
ciális végtelennek mond, nem más, mint valamely folyamatnak a 
korlátlan továbbfolytathatósága. A potenciális végtelent a matema
tika is ismeri. Ilyen értelemben végtelen például a természetes szá
mok sorozata, és minden olyan számsorozat, amelynek minden ele
méhez hozzárendelhető a természetes számok sorozatának egy és 
csak egy eleme. A végtelen sorozatok között vannak olyanok, ame
lyek elemei egy véges szám mindjobban és jobban közelítő értékei. 
Ezt a számot nevezzük a sorozat határértékének. Amint láttuk, 
pontosan ennek a fogalomnak a szabatos meghatározásán és keze
lésén alapszik az egész matematikai analízis, illetve a differenciál
ás integrálszámítás. 

A matematikában azonban nagy - talán még az előbbinél is na
gyobb - szerep jutott ARISZTOTELÉSZ másik végtelenjének, az ún. ak
tuális vagy befejezett végtelennek. Ha például nem a természetes 
számok folyton növekvő sorozatára gondolunk, hanem a természe
tes számok összességére, akkor érezzük, hogy a kétféle végtelen 
között nagy különbség van. Az egyiknél lépésről lépésre bármilyen 
számig eljuthatunk, aztán még tovább. A természetes számok összes
sége viszont lezárt, befejezett gondolati egység, amelyhez hozzáten
ni vagy amelyből elvenni egyetlen természetes számot sem lehet az 
összesség megmásítása nélkül. A matematikai aktuális végtelen na
gyon nehezen nyert létjogosultságot a matematikában, hiszen ebből 
a fogalomból számos szokatlan, tehát első látásra hihetetlen állítás 
következett. Ilyenek voltak már az eleai ZÉNÓN meghökkentő pa
radoxonjai (170 oldal). 

A véges halmazok régtől élő intuitív fogalma nem okozott külö-
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nös problémát, de az már igen, hogy amikor GALILEI minden négy
zetszám alá egy természetes számot írt: 

\\2\3\A\5\6\ ...,n\ ... 

1, 2, 3, 4, 5, 6, ...,«, . . . 

és ezzel mintegy megszámlálta a négyzetszámokat, akkor ebből azt 
a következtetést lehetett levonni, hogy ugyanannyi négyzetszám 
van, mint ahány természetes szám. Ez bizony már elég hihetetlen
nek tűnik, hiszen a négyzetszámok egymástól mind nagyobb távol
ságban szóródnak el a természetes számok között. Felvetődött a 
kérdés tehát: Miben különböznek a véges halmazok a végtelen 
halmazoktól? Miért nincs az egyikkel semmi baj, és miért okoz a 
másik logikátlannak tűnő megállapításokat? Az első, aki e kér
déscsoportot megközelítette, az íróasztalfiókjának író BOLZANO 
volt. Csak a halála után, 1851-ben kiadott Paradoxien des Unend-
lichen (A végtelen paradoxonjai) című könyvében olvashatott 
DEDEKIND ilyen gondolatokat: Két végtelen halmaz olyan kapcso
latba hozható, hogy az egyik minden elemét párba állíthatjuk a 
másik valamelyik elemével, mégpedig úgy, hogy a két halmaz egyik 
eleme sem marad pár nélkül, és egyik elemhez sem kapcsolódik 
párként egynél több elem. BOLZANO paradoxonként még azt is meg
fogalmazta, hogy ilyen párokba rendezés lehetséges akkor is, ha 
egy végtelen halmazról és ennek egy szintén végtelen részhalmazá
ról van szó. Ez utóbbira példaként hozta fel a [0; 5] intervallum
nak a [0; 12] intervallumra leképezését, amelyet előír például az 

12 
y— — x invertálható függvény. BOLZANO egyik törekvése volt, hogy 
az egész matematikát egy általános alapra helyezze, és meg is fogal
mazta, hogy ez az alap a ma halmazelméletnek nevezett tudomány, 
amit ő „Grössenlehre"-nek, mennyiségtannak hívott. 

DEDEKIND felismerte, hogy a végtelen halmaz és annak végtelen 
részhalmazai közti Bolzano-féle egymáshoz rendelés az a művelet, 
amely a véges és végtelen halmazokat elválasztja, amely a végtelen 
halmazok definiálására alkalmas. Végtelen halmazoknak nevezhet
jük tehát azokat, amelyeknek létezik részhalmaza úgy, hogy a tel
jes halmaz és e részhalmaz elemei között kölcsönös és egyértelmű 
megfeleltetés létesíthető. A végtelen halmazok e definícióját 1872-
ben közölte DEDEKIND Stetigkeit und irrazionale Zahlen (Folytonos
ság és irracionális számok) című könyvében, majd alkalmazta is az 
1888-as Was sind und was sollen die Zahlen (Mik és mit jelentenek a 
számok) című tanulmányában. 

GEORG CANTOR 1874-ben Interlakenben ismerkedett meg DEDE-
KiNDdel. E két tudós között meleg barátság szövődött, amelyet 
fenntartott a köztük kifejlődött levelező viszony is. CANTOR egy 
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jelentős lépéssel DEDEKiNDnél is tovább jutott. 1874-ben jelent meg 
a Crelle-féle folyóiratban a matematikában valóban korszakalkotó 
cikke, amelyben ő szintén felismerte a végtelen halmazok jellemző 
tulajdonságát, sőt továbblépve kifejtette, hogy léteznek végtelen 
halmazok, amelyek alapvetően különböznek egymástól. Először is 
két halmazt ekvivalensnek mondott, ha elemeik között kölcsönös és 
egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A véges halmaz tehát egyetlen 
valódi részhalmazával sem ekvivalens. A. végtelen halmaznak pedig 
létezik olyan részhalmaza, amellyel ekvivalens. Azután bevezette a 
végtelen halmazok megszámlálhatóságának a fogalmát. Megszám
lálható egy végtelen halmaz, ha elemei kölcsönös és egyértelmű mó
don társíthatok a természetes számokkal. A páros számok halmaza 
például megszámlálható halmaz, mert a 

2,4,6,8, 10, 12, ...,2«, . . . 

1,2, 3, 4, 5, 6, . . . , n, ... 

felírás szerint a páros számok kölcsönösen és egyértelmű módon 
hozzárendelhetők a természetes számokhoz. E tényt CANTOR úgy 
is megfogalmazta, hogy a páros számok halmazának számossága 
akkora, mint a természetes számok halmazának számossága. E két 
halmaz ekvivalens, azaz számosságuk azonos. Minden olyan hal
maznak, amelynek elemei ilyen sorozatba rendezhetők, vagyis meg
számlálhatok, akkora a számossága, mint a természetes számok 
halmazának. CANTOR kimutatta, hogy a racionális számok hal
maza is megszámlálható. Ha ugyanis a racionális számokat a 359. 

ábra szerint felírjuk, és az --tői kezdve a nyilak által jelzett sor

rendbe rendezzük, akkor világos, hogy a racionális számok a 

1 2 1 1 2 3 4 

r r 2' 3' 2' r r ••• 
sorozatban rendeződnek. Az a lényegen nem változtat, csupán szé
píti e sorozatot, ha azokat az elemeit nem írjuk fel, amelyek előbb 
már szerepeltek. Az eljárás azt is mutatja, hogy a megszámlálhatóan 
végtelen sok, megszámlálható végtelen. halmaz egyesítése is meg
számlálható. 

Az igazi meglepetést az okozta, hogy CANTOR rájött arra, hogy a 
valós számok halmaza nem megszámlálható, sőt a valós számoknak 
a 0 és 1 közé eső részhalmaza sem. A 0 és 1 közötti valós számokat 
ugyanis igyekezett sorozatba rendezni, és kimutatta, hogy ez lehetet
len. Az említett valós számok mindegyikét végtelen tizedes tört 
alakba írva, az elképzelt sorozat egymás utáni elemei így sorakoz
nának : 
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<ii=0,auanaí3ai4... 

aB=0,anai2a33
a34- • • 

Az aik jelenti a 0, 1,2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számjegyek valamelyikét. 
Ez az összeállítás egyértelmű, ha nem vesszük figyelembe azokat 
a végtelen tizedes törteket, amelyekben valamely helytől kezdve vé
gig 0 szerepel. így például a 0,10 és a 0,09 egyenlő számok közül 
csak az utóbbi fog szerepelni, tehát a (0,1] intervallum minden szá
ma csak egyszer fordul elő a felsorolásban. Kérdés azonban, hogy 
valóban elŐfordul-e mindegyik? CANTOR kimutatta, hogy nem. Ta
lálható ugyanis olyan valós szám, amely e felírásban nem szerepel. 
Ilyen például a b=0,bib2b3b4... végtelen tizedes tört, ha bk—\, 
amikor akk=9, és bk= akk+1, amikor akk 9* 9. Az így felírt b szám
ra igaz, hogy 0<í>s 1, de különbözni fog minden ak valós számtól, 
hiszen az átlóban elhelyezkedő A:-adik tizedes jegyükben eltérnek 
egymástól. A valós számok halmaza tehát nem megszámlálhatóan 
végtelen, viszont az összes racionális számból álló részhalmaza 
megszámlálhatóan végtelen. A valós számok halmazának számos
ságát CANTOR kontinuumszámosságnak nevezte, mert e halmaz 
elemei kölcsönös és egyértelmű kapcsolatba hozhatók egy foly
tonos vonal pontjaival (számegyenes). A valós számhalmaz és a ter
mészetes számok halmazának számossága tehát különböző. A kö
vetkező kérdés az volt, hogy e két különböző számosságot meg 
lehet-e nagyság szerint különböztetni. CANTOR erre a kérdésre 
igennel felelt a következő definíció megfogalmazásával: A H hal
maz számossága nagyobb a K halmaz számosságánál, ha H-nak lé
tezik a K-val ekvivalens részhalmaza, de H nem ekvivalens A'-val. 
Eszerint a kontinuumszámosság nagyobb a megszámlálhatóan vég
telen halmazok számosságánál. 

CANTOR és utána sokan mások is azt tapasztalták, hogy a valós 
számok halmazának egy nem megszámlálhatóan végtelen részhal
maza mindig kontinuumszámosságú. E tapasztalatok alapján CAN
TOR megfogalmazta az ún. kontinuumhipotézist, amely azt állítja, 
hogy nincs olyan halmaz, amelynek számossága nagyobb volna a 
megszámlálhatóan végtelen halmazok számosságánál, de kisebb 
lenne a kontinuumszámosságnál. CANTOR a halmazok számosságát 
a héber K (alef) betűvel jelölte. K0 a jele a legkisebb számosságnak, 
a megszámlálható halmazok számosságának. CANTOR sok más 
számhalmaz számosságáról is kimutatta, hogy azok nagyobbak 
Ko-nál (729. oldal). 

A következő, természetes módon felvetődő kérdés az volt, hogy 
van-e a kontinuumszámosságnál nagyobb számosság? CANTOR erre 
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a kérdésre is igennel felelt. Kimutatta, hogy valamely halmaz szá
mosságánál nagyobb számosságú a halmaz hatványhalmaza, azaz 
az összes részhalmazából alkotott halmaz. Hozzuk közelebb ezt a 
fogalmat egy konkrét példával. Rendre növelve a halmazok elemei
nek a számát, írjuk az első oszlopba magát a halmazt (Hn), és vele 
egy sorba, a második oszlopba pedig a részhalmazok halmazát, a 
hatványhalmazt (#„;,). Az üres halmaz (0) minden halmaz részhal
maza, és minden halmaz önmagának is részhalmaza lévén: 

ff„=0 #o*={0} 

^ = { 1 } Hlh={0,{l}} 

H2={1,2} tfa={0,{l},{2},{l,2}} 

H3=l, 2, 3 ff3A={0,{l},{2},{3},{l,2},{2, 3},{1, 3},{1, 2, 3}} 

A felsorolás mutatja, és teljes indukcióval igazolható, hogy az n 
elemű H„ halmaz H„h hatványhalmazának 2" eleme van, és így jo
gos a hatványhalmaz elnevezés. Véges halmazok esetén nyilván
való, hogy hatványhalmazuk számossága nagyobb az alaphalma
zénál. Ez azonban igazolható végtelen halmazokra is, ami viszont 
azt jelenti, hogy minden halmaz számosságánál van nagyobb szá
mosság, azaz nincs legnagyobb számosság. Valamely halmaz szá
mosságát szokás a halmaz kardinális számának is nevezni. 

A számosság CANTORnál még igen homályos fogalom. Szokás 
idézni három definícióját is, de ezek még egymástól is eltérnek, és 
csak intuitíve fejezik ki a később kialakult pontos fogalmat. A vé
ges halmazoknál, ahol egybeesik az elemek számával, a kardinális 
szám természetes szám. A végtelen halmazok összehasonlításának 
eredményeként láttuk, hogy bizonyos értelemben az egyiknek több 
eleme van, mint a másiknak. Pontosabban: CANTOR .a végtelen 
halmazok mindegyikéhez is hozzárendelte a számosságnak neve
zett fogalmat úgy, hogy azt az ekvivalens halmazoknál ugyanannak, 
a nem ekvivalens halmazoknál pedig különbözőeknek vette. Amint 
láttuk, a számosságok halmazán is lehet definiálni a természetes 
számokra értelmezett „kisebb" (<) relációt, és sikerült bizonyítani 
a „kisebb" reláció minden jellemző tulajdonságát, kivéve az ún. 
trichotómiát, amely az a és b két tetszőleges természetes szám ese
tében úgy szól, hogy az a= b, az a< b és a>Z> három lehetőség közül 
az egyik és csak az egyik mindig teljesül. Ha pedig a trichotómia 
a kardinális számokra nem volna érvényes, akkor léteznék leg
alább két halmaz, amelyekről nem lehetne eldönteni, hogy számos
ságuk egyenlő-e, vagy az egyiké nagyobb, esetleg kisebb a mási
kénál. 

CANTOR azt sejtette, hogy a trichotómia a számosságok rendezé
sére igaz. A halmazelméleti kutatások során számos kísérlet tör-
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tént a trichotómia szabatos bizonyítására. Kiderült, hogy a tricho-
tómia teljesen olyan, mint a párhuzamossági axióma a geometriá
ban. Ez úgy értendő', hogy azokból az egyszerű és intuitív módon 
igaznak elfogadott állításokból, amelyekből később kialakult a 
halmazelmélet Zermelo-Fraenkel-féle axiómarendszere, nem lehet 
sem a trichotómiát, sem annak ellenkezőjét bizonyítani. Ezért a 
halmazelméletben a trichotómiát ma axiómának tekintik, amelyet 
hozzá lehet csatolni a Zermelo-Fraenkel-féle axiómákhoz. 

A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy a trichotómia több 
sarkalatos halmazelméleti állítással ekvivalens. Ilyen például az a 
már említett állítás, hogy megszámlálhatóan sok megszámlálható 
halmaz egyesítése ismét megszámlálható, illetve hogy ez az állítás 
általánosítható tetszőleges számosságra. A trichotómiával ekvi
valens az ún. kiválasztási axióma is. Ez azt mondja ki, hogy, ha az 
A halmaz elemei nem üres halmazok, akkor van olyan B halmaz, 
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amelynek A minden elemével pontosan egy közös eleme van. Meg
állapodás szerint, ha a trichotómiáról mint axómáról beszélünk, 
akkor az egységesség érdekében kiválasztási axiómának hívjuk. 
A mai matematikában, ha egy tétel a kiválasztási axióma feltevése 
nélkül is igaz, akkor az „eró'sebben" igaznak számít. Az un. konst
ruktív matematika, amelynek különösen a Szovjetunóban vannak 
hívei, a kiválasztási axiómát nem fogadja el. Mindenesetre a mate
matika egy vizsgálati területe azon tétélek tisztázása, amelyek iga
zak a kiválasztási axióma nélkül is. 

GOTTLOB FREGE (1848-1925) jénai professzor a számosságot 
azonosította azon ekvivalens halmazok osztályával, amelyekre a 
számosság jellemző. A jobb megértés kedvéért gondoljuk át a kö
vetkezőket : 

Az A halmazon értelmezett ekvivalenciarelációnak nevezzük azt 
a relációt, amely reflexív, szimmetrikus és tranzitív. Ilyen például a 
sík egyeneseinek halmazán értelmezett párhuzamosság relációja. 
Ez reflexív, mert ha a, b és c a sík három egyenese, akkor a || a. 
Szimmetrikus, mert ha a || b, akkor b || a. Tranzitív is, mert ha a || b 
és b|| c, akkor a\\ c. A párhuzamosság relácója a sík egyeneseinek 
a halmazát részhalmazokra bontja: az a-val párhuzamos egyene
sek halmazára, a fc-vel párhuzamos egyenesek halmazára, a c-vel 
párhuzamos egyenesek halmazára stb., ahol aftbXcX ... Ezen 
részhalmazok páronként diszjunktak, azaz páronként nem tartal
maznak közös elemet. Általánosságban az A halmazon értelmezett 
valamely ekvivalenciareláció az A halmazt „osztályozza", azaz pá
ronként diszjunkt részhalmazokra, osztályokra bontja. A mi ese
tünkben a végtelen halmazok összességén értelmezett számosság 
ekvivalenciareláció, tehát a végtelen halmazok összességét páron
ként diszjunkt halmazokra, ekvivalenciaosztályokra bontja. Ezen 
ekvivalenciaosztályok halmazainak számossága azonos. FREGE a 
számosságot magával az ekvivalenciaosztállyal azonosította, tehát 
az egyenlő számosság alapján keletkezett ekvivalenciaosztályokat 
nevezte kardinális számoknak. 

Első pillanatra különösnek tűnik a számosságnak és bizonyos 
osztályoknak az azonossága. Talán a furcsaságnak ez az érzése el
tűnik, ha megfigyeljük, miként értelmezte NEUMANN JÁNOS hal
mazokként a természetes számokat a ZERMELÓIIOZ 1923. augusztus 
15-én írt levelében, és miként jutott ezáltal a rendszám egyféle defi
níciójához. Fogadjuk el a következő definíciókat: Jelentse a 0 szá
mot az üres halmaz, az 1 számot az a halmaz, amelynek egyetlen 
eleme az üres halmaz, a 2 számot az a halmaz, amelynek eleme az 
imént értelmezett 0 és 1 stb. Legyen tehát: 

0=0, 

1={0}. 
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2={0,{0}}, 

3={0,{0},{0,{0}}}, 

Ugyanez rövidebben: 

0 = 0 , 

1={0}, 

2={0,1}, 

3={0,1,2}, 

4= {0,1,2,3}, 

n={0, 1,2, . . . , (»-1)} , 

co={0,1,2,3, . . . } , 

w-val jelöltük az előbbi módon értelmezett természetes számok hal
mazát. E felfogásban tehát a természetes számok a jól rendezett 
vő halmaz megfelelő szeletei. így minden n természetes szám azonos 
az u> halmaznak azzal a valódi szeletével, amelyet az n eleme gene
rál. Ez a szelet természetesen maga is halmaz, méghozzá halmazok 
halmaza. Az így kibontott számfogalomnak megfelelő számot ne
vezzük rendszámnak. Ez már értelmezhető végtelen halmazokra is. 

Legyen ugyanis u> ismét a természetes számok halmaza, és ne
vezzük magát az w-t is rendszámnak. Ekkor az <o-ra következő 
rendszámok: 

co+l = {0, 1, 2, 3, . . . ;co], 

co+2={0, 1, 2, 3, . . . ; <o, (w+1)}, 

co+3={0,1, 2, 3, . . . ; co, («+1), (ca+2)}, 

co+co={0, 1,2, 3, . . . ;a>, (<u+l), (co+2),(cu+3), . . . } . 

A sorozat folytatható. Jelöljük az (co+eo)-t co2-vel, akkor: 

« 2 + l = {0, 1,2, 3, . . . ; C Ö , ( Ö > + 1 ) , ( Ö > + 2 ) , . . . ;w2}. 

így tart tovább a rendszámok képzése - és ezek után nehéz leírni, 
hogy a végtelenségig -, mert mint látjuk, még ennél is tovább. 
A végtelen rendszámokat transzfinit (végesen túli) rendszámoknak 
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nevezik. A mostani rendszámértelmezés természetes rendezést szol
gáltat a rendszámokon az £ (eleme) reláció segítségével. Ha ui. 
a€/?, akkor a</3, amikor is a és /S rendszámok. 

Az co, D>+1, co+2, . . . ugyanazon számossághoz tartozó rend
számok. Ezek összességét nevezte CANTOR számosztálynak (Zahl-
klasse), és ennek felhasználásával mondta ki, hogy a számosságo
kat vagy kardinális számokat ezen számosztályok legkisebb eleme 
reprezentálja. Ezen számosztályokat azonosíthatjuk a kardinális 
számokkal. 

CANTOR a most ismertetett, hézagosan átfutott gondolatokat 
1874-től kezdve hozta nyilvánosságra. Az ekkor megjelent Über die 
Eigenschaft des Inbegriffes aller reelen algebraischen Zahlen (A va
lós algebrai számok halmazának tulajdonságairól) című munkája 
jelzi a halmazelmélet megszületését. 1879 és 1884 között hat tanul
mánya jelent meg Über unendliche, lineare Punktmannichfeltigkeiten 
(A végtelen, lineáris ponthalmazokról) címmel. A transzfinit szá
mok részletes ismertetését az 1895-1897-es években közreadott két
részes Beitrage zur transfiniten Mengenlehre (Adalékok a transzfinit 
halmazelmélethez) tartalmazza. Ezek a művek jelentik a matemati
ka XX. századi nagy forradalmának a kezdetét. CANTOR előtt talán 
egyetlen matematikus sem formálta át a matematikának szinte 
minden ágát úgy, ahogyan ő. Új fogalmai kezdetben magukon vi
selték minden újszülött végső formájának a hiányosságait, de 
ugyanakkor rendelkeztek azzal a vitalitással is, amely a bennük 
rejlő lehetőségek teljes kibontakozását biztosította. Definícióiba 
a korabeli matematikusok beleköthettek, mint ahogy bele is kötöt
tek, de a szavak takarta új fogalmakat és gondolatokat megsemmi
síteni nem tudták. CANTOR a matematika világában talán a leg
nagyobb próféta volt. VEKERDI LÁszLÓnak biztosan igaza van, 
amikor azt írja, hogy „A középkorban GEORG CANTORÍ valószínű
leg megégették volna, vagy legalábbis kiátkozták volna tanait s ma
gát." CANTOR tanainak legnagyobb diadala, hogy amit ő sokszor 
csak a homályosan definiált, de tisztán látott fogalmaiból követ
keztetett, azt a szabatos formákba öntő utókor mind igazolta. Ma 
már a matematikának nincs olyan területe, amelyet a halmazelmélet 
eredményei több-kevesebb mértékben ne újítottak volna meg. 

CANTOR legnagyobb ellenfele régi mestere, LEOPOLD KRONECKER 
(1823-1891) volt, akinek elismerését talán leginkább szerette volna 
kivívni. KRONECKER számára, aki az egész matematikát a termé
szetes számok aritmetikájára igyekezett alapozni („Az egész szá
mokat a Jóisten teremtette, minden más emberi mű."), botránykő 
volt az aktuális végtelen matematikai elismerése. 1891-ben CANTORÍ 
nyilvánosan az ifjúság megrontójának nevezte. Még POINCARÉ, a 
franciák nagy matematikusa is 1909-ben kijelentette, hogy aktuális 

Leopold Kronecker végtelen nincs, a végtelen csak egy befejezetlen és be nem fejezhető 
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folyamatot jelöl. A felfedezett igazságaiban sohasem kételkedő 
CANTORt az el nem ismerés az őrületbe kergette, annak ellenére, 
hogy voltak megértő barátai is. DEDEKIND, ha nem is tudta mindig 
követni, de mellette állt. A francia HERMITE, az angol WILLIAM 
HENRY YOUNG (1863-1942) és a svéd GÖSTA MITTAG-LEFFLER 

(1846-1927) korán felismerték CANTOR halmazelméletének fontos
ságát. Az 1897-es zürichi matematikus kongresszuson ADOLF 
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Gösta Mittag-Leffler 

Adolf Hurwitz 

Bertrand Russell 

HURWITZ (1859-1919), HILBERT egyik tanára ismertette a halmaz
elmélet jelentőségét a függvénytanban. 

A XIX. század legvégén és a XX. század elején azonban újabb 
nehézségek mutatkoztak. A DEDEKiNDdel és HiLBERTtel folytatott 
levelezéseiből kitűnik, hogy maga CANTOR is észrevett elméletében 
bizonyos logikai nehézségeket. 1897-ben azonban CESARE BURALI-
FORTI (1861-1931) torinói matematikus felfedezte a Cantor-féle 
ún. naiv halmazelmélet egyik ellentmondását. Tekintsük - mondta -
az összes halmazok halmazát. Nyilván ennek a halmaznak a szá
mossága a legnagyobb, vagy legalábbis ennél nagyobb számosság 
nem képzelhető el. Ez viszont ellenkezik CANTOR azon megállapí
tásával, hogy legnagyobb számosság nincs. Egy másik halmazel
méleti ellentmondás BERTRAND RUSSELLÍŐI ered. Ez az 1902-ben 
született paradoxon a következő: Vannak halmazok, amelyek ön
magukat elemként tartalmazzák, mint például a budapesti egye
sületek szövetsége. Ez, minthogy maga is budapesti egyesület, azért 
e szövetségnek tagja. Nevezzük az önmagukat elemként nem tar
talmazó halmazokat rendes halmazoknak, az önmagukat tartal
mazókat pedig rendellenes halmazoknak. Az összes rendes halma
zok H halmaza vajon rendes vagy rendellenes halmaz-e? Tételezzük 
fel, hogy H rendes halmaz. Ekkor önmagának nem eleme, de így 
nem lehet az összes halmazok halmaza. A másik lehetőség szerint 
H rendellenes halmaz, azaz önmagának eleme. Ekkor viszont H 
elemei között van egy rendellenes halmaz, tehát H nem az összes 
rendes halmazok halmaza. Mindkét felelet ellentmondáshoz veze
tett. A Russell-paradoxon különösen kínosan érintette FREGEÍ, aki
nek akkor már nyomdában volt a Grundgesetzen der Arithmetik 
(Az aritmetika alaptörvényei) című könyve. Ekkor kapta meg 
ugyanis RUSSELL 1902. június 16-i keltezésű levelét, amelyből az 
idézett ellentmondásról értesült. Módja volt még azonban arra, 
hogy függelékként a paradoxont könyvében közölje. Nehéz tudo
mányos írónak nagyobb kellemetlenséget elképzelni - írja -, mint 
amikor már kész műve alapjaiban rendül meg. „Solatium miseris, 
socios habuisse malorum". (Vigasztalás a szerencsétlennek, ha tár
sai vannak a bajokban.) „Nekem van ilyen vigaszom, ha ez vigasz, 
mert mindenki, aki vizsgálataiban felhasználja az osztály, a halmaz 
fogalmakat, ugyanebbe a helyzetbe került." 

1905-ben érdekes antinómiát közölt JULES ANTOINE RICHÁRD 
(1862-1956), francia matematikus, amely mutatja, hogy a halmaz
elméleten kívül is lehet a matematikában paradoxon. Ez a követ
kező : A természetes számokat szavakkal is meghatározhatjuk, pél
dául a 2 helyett mondhatjuk, hogy a páros prímszám. Nevezzük a 
betűket, számjegyeket, írásjeleket és a szóközöket is jeleknek. 
Tekintsük azon természetes számok halmazát, amelyek meghatá
rozásához a magyar nyelvben legfeljebb 100 jel szükséges. Ez egy 



A HALMAZELMÉLET 

véges halmaz, azért vannak olyan természetes számok, amelyek 
definiálásához nem elegendő a 100 jel. Ezek közül válasszuk ki a 
legkisebbet, legyen ez az n természetes szám. Az n tehát magyar 
nyelven 100 jellel nem definiálható, vagyis: „n a legkisebb, magyar 
nyelven 100 jellel, a szóközöket is beleértve, nem definiálható termé
szetes szám." Az idézőjelbe tett, dőlt betűs mondat azonban pon
tosan 100 jelből áll, tehát a szóban forgó n definiálható a magyar 
nyelven 100 jellel. Ez pedig az idézőjeles mondat állítását tagadja. 

Ezek és a hozzájuk hasonló ellentmondások felkavarták a kedé
lyeket a halmazelmélet körül, éppen akkor, amikor nagyfokú hasz
nálhatóságáról a matematikusok mind jobban kezdtek meggyő
ződni. A mentőakció háromfelől is elindult. Először az egyik hal
mazelméleti paradoxon megfogalmazója, RUSSELL és annak mun-



A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE 

katársa, WHITEHEAD kísérelte meg az orvoslást. Abból indultak ki, 
hogy a matematika a logika része (logicizmus), az ellentmondás 
oka tehát logikai tévedés. Ezt abban vélték felfedezni, hogy a hal
maz Cantor-féle definíciója megenged olyan halmazt is, amely elem
ként tartalmazza az éppen definiálandó halmazt. Az tehát az or
vosság, hogy az ilyenfajta meghatározásokat törölni kell a halmaz
elméletből. A gyakorlati végrehajtás után azonban igen lecsökkent 
a megengedhető halmazféleségek száma, és ezért a matematika 
számos más területén - ahova a halmazelméleti fogalmak már jócs
kán beszivárogtak - kellemetlen, sokszor megoldhatatlannak tűnő 
nehézségek léptek fel. A logicisták mentési munkája bizonyára 
azért volt sikertelen, mert abból a hibás tételből indultak ki, hogy a 
matematika a logika része. 

A másik mentési kísérletet az intuicionisták indították meg 
LUITZEN EGBERT JAN BROUWER holland matematikus vezérletével. 
Ez az irányzat arra épített, hogy az ismeretszerzés valójában nem 
tapasztalati és nem logikai úton, hanem az intuíció (a belső látás) 
útján történik. A halmazelméleti ellentmondások okát a logikai 
törvények mechanikus alkalmazásában látták, és úgy vélték, hogy 
a matematikában csak a megkonstruálható fogalmak fogadhatók 
el, ha el akarjuk kerülni az ellentmondást. A felfogás tetszetősnek 
látszik, de a végrehajtás során kiderült, hogy az intuicionizmus 
álláspontját elfogadva, le kellene mondanunk a matematika tekin
télyes és az alkalmazások próbáit sokszor kiállott részéről. Ez olyan 
lenne, mintha a betegségek ellen a halállal akarnánk védekezni. 

Mind e mai napig az antinómiák kiküszöbölésének legtökélete
sebb eszköze a HILBERT által,tanácsolt axiomatikus módszer. 
E szerint a halmazelméletet és az egész matematikát jó axióma
rendszerrel kell megalapozni, és akkor az ellentmondások meg
szűnnek. A halmazelmélet axiomatikus megalapozása először ZER-
MELÓnak sikerült 1908-ban. Ugyanő volt, aki 1930-ban CANTOR 
műveinek a kiadását gondozta. Axiómarendszerét kiegészítette egy 
axiómával ÁBRAHÁM FRAENKEL izraeli matematikus, aki FEKETE 
MiHÁLLYal (1886-1957), FEJÉR LIPÓT tanítványával, a jeruzsálemi 
Einstein Akadémián dolgozott. A halmazelmélet egy másik axióma
rendszerét állította össze NEUMANN JÁNOS, majd később ehhez ha
sonlót fogalmazott meg ISAAK PAUL BERNAYS zürichi matematikus, 
a bizonyításelméletben HILBERT munkatársa. Ezekkel az axióma
rendszerekkel a Cantor-féle halmazelmélet minden lényeges tétele 
bebizonyítható, az ellentmondások fellépte nélkül. 

Ezek után úgy tűnt, hogy minden tökéletesen rendbe jött. Olyan 
használható axiómarendszerek birtokába jutottunk, amelyen belül 
az ellentmondásokat hordozó halmazok nem is léteznek. Az ösz-
szes halmazok halmaza például nem halmaz, tehát fel sem merül
het az az ötlet, hogy önmagának eleme legyen. Igaz, hogy ezt az 
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önmagával szembeni, legújabb kori követelményt a matematika 
több ága nem elégíti ki megnyugtatóan. A XX. századi axiomatikus 
halmazelmélet további izgató problémaköre a kiválasztási axióma 
és a kontinuumhipotézis köré csoportosul. Sokan úgy vélték, hogy 
a kiválasztási axióma új kellemetlenségek forrásává válhat. 1938-
ban GÖDEL bebizonyította (a modellelmélet segítségével), hogy ha 
a halmazelmélet axiómarendszere a kiválasztási axióma nélkül 
(maradék-axiómarendszer) ellentmondás nélküli, akkor az marad a 
kiválasztási axiómával bővített rendszer is. Kimutatta továbbá, 
hogy szintén ellentmondástalan marad a rendszer, ha axiómaként 
hozzácsatoljuk a kontinuumhipotézist. Ebből viszont következik, 
hogy ha a halmazelmélet axiómarendszere nem tartalmaz ellent
mondást, akkor benne a kontinuumhipotézis nem cáfolható. 

A kontinuumhipotézis ezek szerint vagy bizonyítható, vagy el
dönthetetlen. 1963-ban PAUL COHEN amerikai matematikus, a 
Fields-érem tulajdonosa, bebizonyította (ugyancsak a modellelmé
let segítségével), hogy a kiválasztási axióma független a maradék
axiómarendszertől, tehát abban nem bizonyítható, de nem is cáfol
ható. Bizonyította továbbá azt is, hogy a kontinuumhipotézis füg
getlen a kiválasztási axiómától is, azaz a kontinuumhipotézis a 
halmazelmélet teljes axiómarendszerében eldönthetetlen: nem iga
zolható és nem is cáfolható. 

Ezen eredmények alapján úgy látjuk, hogy a kontinuumhipo-
tézisnek olyan szerepe van a halmazelméleti axiómarendszerben, 
mint a párhuzamossági axiómák az euklideszi axiómák rendszeré
ben. A Zermelo-Fraenkel-axiómarendszer meghatároz egy bizo
nyos halmazelméletet, ugyanúgy a Neumann-Bernays-féle is. Ez a 
halmazelmélet kétfelé ágazik aszerint, hogy axiómaként a konti
nuumhipotézist csatoljuk hozzá, vagy pedig a kontinuumhipotézis 
tagadását. A kontinuumhipotézis körüli vélemények azonban még 
ma sem egyöntetűek. A matematikusok egy része úgy gondolja, 
hogy megadható a halmazelmélet olyan axiómarendszere, amely 
elkerüli az ellentmondásokat, és ugyanakkor benne a kontinuum
hipotézis vagy bizonyítható, vagy cáfolható. Ez az axiómarendszer 
azonban még nem született meg. 

A halmazelmélet jelentősége azért nagy, mert benne a matemati
ka többi ága modellezhető, azaz megkereshetők azok a halmazel
méleti fogalmak, amelyek a szóban forgó fejezet axiómáinak meg
felelői, modelljei. így e fejezet egy tételének egy halmazelméleti té
tel felel meg. A halmazelméleti modellen tehát ellenőrizhetők a 
legkülönfélébb matematikai tételek. Ezáltal a halmazelmélet egyet
len hatalmas egységbe öleli a teljes matematikát, rajta keresztül 
mintegy kézben lehet tartani az egész területet. 

Természetes, hogy a Cantor-féle ún. naiv halmazelmélet erre, a 
matematikában addig példa nélkül álló szerepre még nem volt al-

John Charles Ficlds 

Arthur Moritz Schönflics 
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kalmas. Számos kitűnő matematikus alakította, bővítette, csiszolta 
a halmazelméletet olyanná, hogy ezt a kivételesen jelentős hivatást 
vállalni tudja. A halmazelmélettel foglalkozó kiváló matematikusok 
között felsorolásszerűen említem a következőket: LEBESGUE fran
cia; IVOR OTTÓ BENDIXSON (1861-1935) svéd; FÉLIX BERNSTEIN 

(1878-1956), FÉLIX HAUSDORFF, GERHARD HESSENBERG (1874-

1925), ARTHUR SCHOENFLIES (1853-1928), GÖDEL német; KAZIMES 
KURATOWSKI (1896-1980), WACLAW SIERPINSKI, ALFRÉD TARSKI 

lengyel; NYIKOLAJ NYIKOLAJEVICS LUZIN (1883-1950), MIHAIL 

JAKOVLEVICS SZUSZLIN (1894-1919) orosz; TORALF ALBERT SKOLEM 

norvég; és NEUMANN JÁNOS magyar származású amerikai matema
tikusokat. 

A halmazelmélettel foglalkozó magyar matematikusok közül ki
emelkedik KŐNIG GYULA, aki BERNSTEIN egyik tételéből kiindulva 
az 1904-es heidelbergi matematikai kongresszuson igen szellemes 
gondolatmenettel igazolta, hogy a kontinuumhipotézis téves. Saj
nos a Bernstein-tétel az általa tárgyalt esetre nem volt érvényes. 
A hibát a hallgatóság soraiban helyet foglaló CANTOR, HILBERT, 
KLEIN, sőt maga BERNSTEIN sem vette észre. Az előadásának első 
részében tárgyalt Kőnig-egyenlőtlenség azonban maradandó ér
téknek bizonyult. Ennek segítségével végtelen sok számosságról 
állapíthatjuk meg, hogy azok nem kontinuumszámosságok. A ne
vét viselő egyenlőtlenségből az is következik, hogy a kontinuum-
számosság nem lehet megszámlálhatóan végtelen sok, nála kisebb 
számosság összege. A halmazelmélet fejlődéséhez még jelentősen 
hozzájárult a magyar matematikusok között HAAR ALFRÉD és 
KALMÁR LÁSZLÓ is. KALMÁR tanítványának, HAJNAL ANDRÁsnak 

köszönhetően a halmazelmélet egyik ágát ma magyar iskolaként 
tartja számon a világ, sőt sokszor használják a magyar halmazel
mélet kifejezést is. 
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FEJLŐDÉSE 

A valószínűség mint tapasztalati fogalom nem szorul definícióra. 
A legszerencsésebbnek látszik úgy bevezetni, ahogyan azt JÁNOSSY 
LAJOS fizikus teszi A valószínűségelmélet alapjai és néhány alkalma
zása című, 1965-ben kiadott könyvében. Abból indult ki, hogy a 
valószínűség fizikai mennyiség, mint például a hó'mérséklet, amely
nek minó'ségi változásait mindenki észleli, és mennyiségi formát 
csak akkor vett fel, amikor mérésére a fizikusok alkalmas mérték
egységet és hőmérsékleti skálát találtak. Ehhez hasonlóan, az ese
mények bekövetkezésének valószínűséget tulajdonítunk kvalitatív 
módon, azután a matematikusok a lehetetlen esemény valószínű
ségéhez a 0 számot, a biztosan bekövetkező' esemény valószínűsé
géhez pedig az 1-et rendelve, megállapítottak egy valószínűségi 
skálát. Ennek segítségével a különböző' valószínűségeket jellemző 
mérőszámok a 0 és az 1 között rendeződnek, és így a valószínűség 
kvantitatív jelleget ölt. 

A valószínűségszámítás elemi fogalmai az ősidők óta ismert 
hazárdjátékok kapcsán jelentkeztek. Például egy 1477-ben, Velen
cében kiadott Dante-kommentár ismertet egy kockajátékot, amely
nél 3 kockát kell egyszerre feldobni. Még az eredmények gyakori
ságát is részletezi. A 3 pont csak egyetlen esetben képzelhető el, ha 
mind a három kocka l-esre áll. Ugyanígy csak egyféle esetben jön 
létre a 4 pontot érő dobás, amikor két kocka l-est és a harmadik 
2-est mutat. Ahogyan a két legalacsonyabb pontértékű dobás csu
pán egyféleképpen jöhet létre, ugyanúgy a két legnagyobb pont
számú dobás is (a 18 és a 17). Ezeket az eseteket a könyv „azari"-
nak nevezi. A szó az arab „asar"-ból származik, amelynek jelentése: 
„nehéz". Ez az asar-azari szó az eredete a hazárd jelzőnek, amellyel 
azokat a játékokat jellemezték, amelyekben a véletlennek jutott a 
fő szerep. 

Az első, aki a hazárdjátékokban meglátta a matematikai prob
lémát, talán PACIOLI volt. Az 1494-ben megjelent Summa de arith-
meticájában olvasható a következő feladat: Egy játékban az nyer, 
aki először éri el a 6 pontot. A játék azonban félbeszakadt akkor, 
amikor az egyik félnek 5, a másiknak pedig 2 pontja volt. Kérdés: 
Hogyan osztozzanak a letétbe helyezett eredményen? PACIOLI e 
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feladatban pusztán arányos osztást látott, és tévesen az 5 :2 arány
ban való osztozkodás jogosultságát mondta ki. PACIOLI tévedését 
TARTAGLIA és CARDANO is felismerte, de ők sem jutottak helyes 
eredményre. CARDANO jól látta, hogy a tét elosztásában szerepet 
játszik a nyeréshez szükséges pontok száma is. 

Ő ehhez a feladathoz egy másikat is csatolt, amely késó'bb a 
„pétervári paradoxon" néven lett híres. Ez CARDANO megszövege
zésével a következő: Egy gazdag és egy szegény egyenlő tét befize
tésével hazárdjátékot játszik. Ha a szegény megnyeri az első játé
kot, akkor köteles a tétjét megduplázva kiállni a második játékra 
is. Ha a második játékot is megnyeri, akkor az eredeti tét négysze
resét betéve harmadikat is kell játszania és így tovább, vagyis a 
szegénynek minden nyertes partija után az előbbi játék tétjét meg
duplázva ki kell állnia a következő fordulóra is. Ha a gazdag nyer, 
a játék befejeződik, amikor is a nyertes az iménti módon felszapo
rodott betétet zsebre vághatja. Kérdés, hogy a szegény mennyiért 
veheti át a játékban a gazdag szerepét? Ezt a feladatot 1725-ben 
DÁNIEL BERNOULLI is felvetette a pétervári Akadémia folyóiratá
ban azzal a változtatással, hogy a gazdagot Pálnak, a szegényt Pé
ternek hívták, és a játék egy érme feldobálásából állt. Ha az első 
dobás fej, akkor Pál ad Péternek egy dukátot. Ha az első dobás 
írás, de a második fej, akkor is Pál fizet, de már két dukátot. Ha a 
fej csak a harmadik dobásra sikerül, akkor Péter négy dukátot kap, 
és így tovább. Általában ha a fej csak az n-edik dobásnál jelent 
meg, akkor Pál 2 n _ 1 dukátot tartozik fizetni. Kérdés, hogy Pál 
mennyiért veheti meg Pétertől az ilyen feltételekkel folyó játék jo
gát. Péter „matematikai reménye" 

5 . l + 3 r 2 + 2 r 2 » + . . . + ? . 2 - » + . . . 

lévén, úgy tűnik, hogy végtelen nagy összeget ér a játék. GEORGES 
LOUIS LECLERC BUFFON (1707-1788) francia természettudós azon
ban nem hitt ennek az eredménynek, és 2084 játékban kipróbálta, 
hogy mennyit nyerhet Péter. A végtelen nagy összeg helyett csupán 
10,057 dukát volt az eredmény. A XVIII. században a pétervári 
paradoxont sokféleképpen magyarázták. A legtöbben úgy, hogy a 
feladat lehetetlenséget rejt, hiszen ha be is következnék egy ilyen 
végtelen „fej"-sorozat, akkor sem tarthatna a játék a végtelenségig, 
mert Pálnak előbb vagy utóbb elfogy a pénze, sőt egyszer a halál 
is utoléri. 

A pétervári paradoxonnal kissé előreugrottunk az időben. A va
lószínűségszámítás feladatkörének'elkülönülése PASCAL és FERMAT 
nevéhez fűződik, de nem hagyható el CHEVALIER DE MÉRÉ (SIEUR 
DE BOSSAY; 1607-1684) szerepe sem. DE MÉRÉ lovag nem volt ma
tematikus, ám bosszantotta, hogy a matematika törvényei nincse-
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nek összhangban a gyakorlati élettel. Az ő számára a gyakorlati 
életet főleg a szerencsejátékok jelentették. Több, az akkor divatos 
kockajátékokra vonatkozó kérdéssel fordult PASCALIIOZ. Az egyik 
a következő volt: A játékos egy kockával játszik a bank ellen. 
A bank nyer, ha a játékos négy dobásból legalább egy 6-ost dob. 
A kérdés az, hogy ez a feltétel kifizetődik-e a banknak? A lovag 
persze eleget játszott ahhoz, hogy ebben ne legyen kétsége, mégis 
kíváncsi volt a matematikus válaszára. PASCAL átfogalmazta a fel
adatot a játékos szempontjából. Mekkora a valószínűsége - kér
deznénk szaknyelven - annak, hogy a játékos nyer, azaz hogy négy 
dobásból egy sem lesz 6-os? A kedvező esetek száma 5, a lehet
séges dobások száma 6, tehát négy dobásnál annak a valószínűsége, 

hogy a 6-os nem jelentkezik, U| %0,482. Ez valamivel kisebb a 

0,5-nél, tehát a lovag kérdésére a matematika válasza alátámasz
totta a gyakorlatot. DE MÉRÉ lovag kérdéseinek többségét PASCAL 
megtárgyalta FERMAT-val is. Számításaikban jól alkalmazhatóak-
nak bizonyultak a binomiális együtthatók (Pascal-háromszög). 
PASCAL működése nyomán keletkezett a valószínűségszámítás (a 
név nem tőle származik) több olyan feladata, amely kombinatori
kus módszerekkel megoldható. A párizsi Akadémia őriz egy 1654-
ben keletkezett levelet, amelyben PASCAL kinyilvánította azon szán
dékát, hogy kiépíti a véletlenek matematikáját. Innen szokás szá
mítani a valószínűségszámítás megszületését. 

HUYGENS 1655-ben értesült Párizsban PASCAL és FERMAT kuta
tásairól. Anélkül, hogy a részleteket ismerte volna, ő is elkezdett 
önállóan foglalkozni a véletlenek matematikájával és ennek ered
ménye az 1657-ben megjelent De ratiocinüs in ludo aleae (A kocka
játékra vonatkozó megfontolásokról), amelynek előszavában elis
merte ezen vizsgálatokban PASCAL és FERMAT elsőbbségét, ő ve
zette be a matematikai remény fogalmát. 

A továbblépést JACOB BERNOULLI Ars coniectandi (A találgatás 
tudománya) című könyve jelentette, amely szerzőjének halála után, 
1713-ban látott napvilágot- Ennek első részében BERNOULLI kom
mentálta HUYGENS tanulmányát, annak tárgykörét és eredményeit 
jelentősen kibővítve. A mű második része az ismétlés nélküli va
riációt és kombinációt ismerteti, mint olyanokat, amelyek a való
színűségszámításban sűrűn alkalmazásra találnak. A könyv har
madik és negyedik része valószínűségszámítási feladatokat tartal
maz. A kockajátéknál egyetlen kocka különböző dobásaira előre 
feltételezte, hogy a bekövetkezések valószínűsége azonos. - Köz
bevetőleg : A valószínűség szó ebben a könyvben olvasható elő
ször, de pontos definíciók nélkül. A feladatok megoldása mutatja, 
hogy BERNOULLI is úgy értelmezte, mint a „kedvező" és a „lehet
séges" esetek hányadosát. Ez a megfogalmazás azonban először 
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LAPLACE-nál jelent meg 1812-ben. - Az, hogy a kockadobásnál egy 

meghatározott számnak, például a 4-esnek a valószínűsége -, kísér-
6 

letileg is belátható. A 360. ábrán grafikon mutatja a 100, 200, 300, 
. . . , 1000 dobás alkalmával tapasztalt relatív gyakoriságot. (Ha 
például az n=100 dobásból a 4-es m—24-szer fordul elő, akkor 
a 24 gyakoriságnak és az összes dobásszámának a hányadosa, a 
#=0,24, a relatív gyakoriság.) Ez a relatív gyakoriság jól láthatóan 
az n növekedésével mind közelebb kerül a 0,16%- értékhez. 

6 
BERNOULLinak a megfigyelése, hogy ti. egy kísérletsorozatnál a re
latív gyakoriság egy határértékhez közeledik, eredményezte a róla 
elnevezett „nagy számok törvényét", ahogyan ezt a törvényt 
LEiBNizcel folytatott levelezésében nevezte. Eszerint, ha az E ese
mény bekövetkezésének a valószínűsége p, akkor az E igen nagy 
számú bekövetkezése esetén várható, hogy a relatív gyakoriság, 
az — hányados, igen közel kerül a p valószínűséghez. A BER-

NOULLI által bizonyított „nagy számok törvénye" mai alakjában 
így szól: Legyen az E esemény valószínűsége p. Ha n számú, egy
mástól független kísérletet végzünk, amelyek mindegyikében £ vagy 

bekövetkezik, vagy nem, akkor m jelentse az E esemény gyakori

ságát, tehát — a relatív gyakoriságot. Legyen továbbá e és d tet

szőlegesen kicsiny pozitív szám, akkor annak a P valószínűsége, 
hogy az — a p-tol e-nál nagyobb számmal tér el, azaz, hogy 

-e, kisebb á-nál, ha n elég nagy. Szimbólumokkal: 
n 

\\m I l 
1 — / 7 P " e r 
l » . I J 

: ö, ha n^N, 

ahol N értéke csak e és 6 megválasztásától függ. BERNOULLI tehát 
meglátta annak a lehetőségét, hogy a valószínűség fogalmát statisz
tikai adatokra is alkalmazza. Ezzel a tárgykör gyakorlati alkalmaz
hatóságát jelentősen megnövelte. 

Igen fontos szerep jutott még az ún. Bernoulli-képletnek is. Le
gyen az E esemény bekövetkezésének a valószínűsége p, azaz a be 
nem következés valószínűsége (1 — p). Kérdés: Mi a valószínűsége 
annak, hogy n egymástól független kísérletben E éppen fc-szor kö
vetkezik be? Az n kísérlet bármelyikénél az E valószínűsége p, a 
&-szori bekövetkezés valószínűsége tehát pk. A feltételek szerint 
egyetlen kísérlet eredménytelenségének a valószínűsége (1— p)> 
tehát az n kísérletből (n—k) eredménytelenség valószínűsége 
(1— p)"~k. Annak a valószínűsége pedig, hogy az első k kísérlet 
sikerül és a többi (n—k) kísérlet nem: pk • (1 —p)n~ k, mert az egyes 
kísérletek egymástól függetlenek. Még csak azt kell meggondol-



A VALÓSZÍNŰSÉOSZÁMÍTÁS 787 

nunk, hogy az n kísérletből k számú annyiféleképpen teljesülhet, 
ahányféleképpen n elemből k elem kiválasztható, a kiválasztás sor-

ín! 
rendjére való tekintet nélkül, azaz j, i-féleképpen, továbbá hogy 

ezen esetek mindegyike kizárja a többit. így az egyenlő eséllyel 
bekövetkező esetek valószínűségei összeadódnak, tehát a keresett 
valószínűség: 

Ez BERNOUIXI képlete. 
Rögzített n esetén, ha k változik 0-tól «-ig, akkor a P0, Pt, P2, 

..., P„ valószínűségek a (0, n) intervallum fölött egy bizonyos el
oszlást mutatnak. A Bernoulli-törvénynek megfelelő eloszlást bi
nomiális eloszlásnak nevezik. Az eseményekben rejlő természeti 
törvények szerint ettől eltérő eloszlások is lehetségesek. A szemlé
letesség kedvéért, példa gyanánt, ábrázoljuk a (k; Pk) derékszögű 
koordináta-rendszerben a következő kérdésre vonatkozó eloszlást: 
Mi a Pk valószínűsége annak, hogy 10 dobásból k páros lesz, ha 
k=Q, 1,2,3,..., 10?Most p=0,5 és 1 -p=0,5. A Bernoulli-képlet 
szerint készített értéktáblázat: 

k 0 1 10 

Pk 0,001 0,01 0,04 0,12 0,21 0,25 0,21 0,12 0,04 0,01 0,001 

Az eloszlás grafikonját a 361. ábra mutatja. 
A XVIII. században sokan foglalkoztak valószínűségszámítási 

kérdésekkel. Közöttük kiemelkedik ÁBRAHÁM DE MOIVRE, az 
Angliába menekült hugenotta matematikus, aki 1711-ben írt egy 
hosszú tanulmányt, amelynek jócskán kibővített alakja 1718-ban 
jelent meg Doctrine of Chances (Az esélyek tana) címen. Benne 
mintegy ötven valószínűségszámítási problémával foglalkozik. Az 
egymástól független események együttes bekövetkezésének való
színűségét úgy számítja ki, hogy a részesemények valószínűségeit 
összeszorozza. Foglalkozik könyvében az életjáradékok számítá
sával is. Ő a valószínűségszámításban valamiféle új algebrát látott, 
és ezért igen érdekelte az alkalmas jelölések bevezetésének a lehe
tősége, valamint a feladatok általánosítása. Egyik ilyen rá jellemző, 
általánosító feladata: Mi a valószínűsége annak, hogy egy adott 
számot dobunk n olyan játékkockával, amelynek k oldala van? 
Az 1717 utáni eredményeit, összegyűjtve, 1730-ban fogta össze a 
Miscellanea analytica (Analitikus mindenféle) című könyvében. 

Ebben olvasható, valamivel STIRLING közlése elŐttíaz n! % Í2nn -1 

Stirling-formula, sőt az ugyancsak STiRLiNGrol elnevezett lgn! 
hatványsora is. A valószínűségelméletben nagy szerepet játszó 

361. ábra 
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Ábrahám de Moivre 

/ ' 

1 dx=- Yn képlete 1733-ban került nyilvánosságra. A Mis-
2 

cellama analyticábm jelent meg eló'ször a híres (cos a+i- sin a)"= 
= cos na+i- sin na, Moivre-féle képlet is. Ez a kiváló, sok jelentó's 
matematikai eredményt felmutató tudós azonban egyetemi kated
rát nem kapott, só't a történelem múzsája még azt a kegyet is meg
tagadta tó'le, hogy több jelentős felfedezését az ő nevével összekap
csolva emlegessék. 

A XIX. század elején új lendületet adott a valószínűségszámítás 
fejlődésének LAPLACE munkássága. 1774-től számos kiadós tanul
mányt írt e tárgyban, és ezek 1812-re összeálltak a Théorie analy-
tique des probabilités (A valószínűség analitikai elmélete) című mű
ben, amelyet két év múlva követett az Essai philosophique des 
probabilités (A valószínűség filozófiai esszéje). LAPLACE is az elsők 

között ismerte fel, hogy az / e~*2 áx valószínűségi görbe alatti 

Goya: Az óriás (XIX. sz.) 
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terület éppen ]fw. Általánosította BuFFONnak a tűprobléma néven 
ismert feladatát is. 

BUFFON e feladattal tulajdonképpen a valószínűségszámítás geo
metriai módszerét vezette be. 1777-ben vetette fel a következő' kér
dést : Vízszintes síkra rajzoljunk egymástól d távolságra futó pár
huzamos egyeneseket. Erre a síkra találomra, irányítás nélkül do
báljunk egy /< d hosszúságú tűt. Mi a valószínűsége annak, hogy a 
tűnek valamelyik egyenessel közös pontja lesz? BUFFON a követ
kező' megoldást adta: 

A 362. ábrán látható az egyik egyenesre eső, azt metsző / hosz-
szúságú tű, amint az egyenessel a szöget zár be, amikor is O^a^jr. 
Ha a tű metszi valamelyik egyenest, akkor K középpontja az egye
nestől ^ • sin a-nál nincs távolabb, tehát x^ - • sin a. Ábrázoljuk 

l . 
most az x = - s i n a függvényt az (a;x) derékszögű koordináta- 3 6 2 

71 

rendszerben. A görbe alatti / - s i n a d a = / terület akkora, mint 

o 
amelyet befed az összes lehetséges irányban elhelyezkedő, a kisze
melt egyenest metsző tű, az egyenes egy n hosszúságú szakaszán 
(363. ábra). Ezen a szakaszon a kiszemelt egyenesre vonatkoz
tatva az összes lehetséges módon leeső tű lefedi a n • — területet, 
így a kedvező esetek számát reprezentálja az /, a lehetséges esetek 

számát pedig a n • —- terület. A keresett valószínűség tehát p= —- . 
2. dn 

Érdekes következménye, egyszersmind ellenőrzési lehetősége az 3 6 3 

eredménynek, hogy nagyszámú tűdobással a p valószínűség értéke 
tapasztalati úton meghatározható, és vele együtt a n közelítő ér-

2/ 
teke is, lévén n=—~-. Ezt meg is tette többek között STEPHAN 

áp 
SMITH (1826-1883) angol matematikus, aki 1855-ben 3200 dobás
ból álló sorozattal a TI számára 3,1553 közelítő értéket kapott. 

BUFFON tűfeladatát LAPLACE általánosította arra az esetre, 
amelyben a vízszintes síkot két párhuzamossereg hálózza be. Ha 
az egyikben a párhuzamosok távolsága Ö, az ezeket metsző párhu
zamosok távolsága pedig b és az e távolságoknál kisebb tű hosz-
sza /, akkor a „találati" valószínűséget a 

_ 2l(a+b)-l2 

abn 

képlet szolgáltatja. 
Ehhez a korszakhoz tartozik míg THOMAS BAYEsnek (1702-

1761), LEGENDRE-nak, GAUssnak és PoissoNnak e tárgykörhöz való 
hozzájárulása. 

X 

d 
2 

0 



A MATEMATIKA FŐBB ÁGAINAK FEJLŐDÉSE 

BAYES, ez az életében ismeretlen angol pap, a feltételes valószínű
ségekre vonatkozó, róla elnevezett, alapvető' törvénnyel gazdagí
totta e tudományágat. Törvénye csak halála után, 1763-ban látott 
napvilágot. Másik művét pedig, amelyben szintén számos valószí
nűségszámítási problémát tárgyalt, csak 1958-ban adták ki. Egyike 
volt a matematikai statisztika úttöró'inek. 

A hibaszámítás legkisebb négyzetek elvét egymástól függetlenül 
LEGENDRE és GAUSS dolgozta ki. A normáleloszlással kapcsolat
ban is csak GAUSS nevét szokás emlegetni, pedig tó'le függetlenül 
LAPLACE is felfedezte, só't már MOIVRE is foglalkozott vele. Elne
vezését LAPLACE egyik' tanítványától, LAMBERT QUETELET (1796-
1874) belga csillagász-matematikustól kapta, aki szintén egyik meg
alapítója a matematikai statisztikának. 

POISSON általánosította a nagy számok Bernoulli-törvényét és a 
Moivre-Laplace-törvényt - amelyek az egymástól független kísér
letekre vonatkoznak - az egymástól függő" eseményekre is. Ezek 
alapján egy új valószínűségeloszlást fogalmazott meg, ami a bino
miális eloszlás határesete, és igen fontos alkalmazásra talált a csil
lagászatban, a mikroszkopikus biológiai vizsgálatokban, a Brown-
féle mozgások tanulmányozásában és bizonyos tüzérségi kérdések 
megválaszolásában. Valószínűségelméleti eredményeit POISSON az 
1837-ben megjelent Recherches sur la probabilité desjugements (Az 
ítéletek valószínűségére vonatkozó kutatások) című könyvében 
foglalta össze. 

LAPLACE és POISSON után Nyugat-Európában időlegesen lelassult 
a valószínűségszámítás fejlődése. Ennek egyik oka paradox módon 
az, hogy bár számos gyakorlati területen meglátták hasznosságát, 
mégis a kellő elméleti alapok hiányában a hibás alkalmazások ku
darcai elvették tekintélyét, hitelességét. A tudományág fejlődésé
nek súlypontja a XIX. század közepén áttolódott Oroszországba. 
Az első orosz nyelvű valószínűségszámítási könyvet VIKTOR JAKOV-
LEVICS BUNYAKOVSZKIJ (1804-1889), a pétervári Akadémia tagja 
írta. Az 1846-ban megjelent könyve, az Osznovanyija matemati-
cseszkoj teorij verojatnosztej (A valószínűség matematikai elméle
tének alapjai) áttekinti a valószínűségszámítás történetét és elért 
eredményeit, valamint alkalmazásait a biztosítási ügyekben, a la
kossági statisztikák elemzésében és számos ipari fejlesztésben. 
A könyv jó összefoglalásnak bizonyult, de a további lehetőséget 
PAFNUTYIJ LVOVICS CSEBISEV alapozó munkái mutatták meg. Négy 
alapvető tanulmányával (1845, 1846, 1867, 1887) megteremtette a 
pétervári valószínűségelméleti iskolát. Fő törekvése szerint igyeke
zett erről a területről száműzni az akkor divatos analízis fogalmait. 
A határérték fogalmát egyenlőtlenségekkel küszöbölte ki, és a té
vedéseket a minimumra szorította azzal, hogy rendszeresen töreke
dett a hibák megbecslésére, valamint ezen becslések pontosságának 



A VALÓSZÍNÜSÉGSZÁMÍTÁS 7 9 1 

a fokozására. Nála jelent meg 1866-ban a Bernoulli-féle nagy szá
mok törvényének a legáltalánosabb alakja a bizonyítással együtt. 
A centrális határeloszlás tételét az általa bevezetett momentum
módszerrel igazolta. Ennek hiányosságát tanítványa: ANDREJ AND-
REJEVICS MARKOV pótolta. Nevét őrzi a Markov-láncok elmélete. 
ő a momentumelmélet teljes kifejtője. A pétervári iskola másik 
nagy képviselője ALEKSZANDR MIHAJLOVICS LJAPUNOV, aki a ka
rakterisztikus függvények módszerét teremtette meg. 

Időközben a valószínűségi problémák iránti érdeklődést Euró
pában ismét felkeltette a fizika, pontosabban a termodinamika ki
netikus hőelmélettel való megalapozása, ami RUDOLF CLAUSIUS 
(1822-1888) után főként LUDWIG BOLTZMANN (1844-1906), JAMES 
CLERK MAXWELL és JOSIAH WILLARD GIBBS érdeme. Ők az elméleti 

fizikába bevezették a statisztikus módszereket és ezzel a valószínű
ségi szemléletet. BOLTZMANN 1877-es alapvető törvénye szerint va
lamely termodinamikai rendszer entrópiája az állapotvalószínűség pafnutyij Lvovics Csebisev 
logaritmusával arányos. Kiderült, hogy számos természeti jelenség 
nem determinisztikus, hanem valószínűségi törvényeken alapul. 

Ezt a felfogást megerősítette FRANCIS GALTON (1822-1911), 
WALTER WELDON (1860-1906) és KARL PEARSON (1857-1936) bio-

metriai iskolája, amely a biológiai megfigyelések feldolgozásában 
a matematikai statisztika módszereit igyekezett alkalmazni. 

Új irányzatot indított el az AUGUSTUS DE MORGAN, EMÁNUEL 
CZUBER (1851-1925), BOOLE hármas azzal, hogy a valószínűség
számítást a matematikai logikára igyekeztek alapozni. Ennek az 
irányzatnak volt a híve WILLIAM STANLEY JEVONS (1835-1882), 
BOOLE tanítványa és JOHN WENN (1834-1923) cambridge-i logikus 
is. A matematikai logika és a valószínűségszámítás kapcsolata ma 
is ad fel tisztázásra szoruló kérdéseket. 

A valószínűségelmélet mai korszakát RICHÁRD MISES (1883-1958) 
német és SZERGEJ NATANOVICS BERNSTEIN (1880-1968) szovjet ma
tematikus nyitotta meg. MISES vezette be a valószínűségszámításba 
a Stieltjes-integrál alkalmazását és megmutatta, hogy a Markov-
láncoknak milyen nagy jelentősége van a fizikában. Ugyancsak ő 
kísérelte meg 1919-ben a valószínűség fogalmát visszavezetni a 
gyakoriság fogalmára a határérték segítségével. Munkáiban jelent
kezett elsőként a valószínűségelmélet axiomatikus megalapozása, 
amely azonban nála még logikai nehézségekhez.vezetett. Ezt bírálta 
ALEKSZANDR JAKOVLEVICS HINCSIN (1894-1959) szovjet matema
tikus. BERNSTEIN továbbfejlesztette LJAPUNOV és MARKOV eredmé
nyeit. Az elsők között, MiSESszel körülbelül egy időben (1917), ő 
is megkísérelte a valószínűségszámítás axiomatikus megalapozását. 

Végül is ANDREJ NYIKOLAJEVICS KOLMOGOROV szovjet matema
tikus építette fel az első elfogadható valószínűségelméleti axióma- Andrej Nyikolaje 
rendszert. Még 1925-ben HiNCSiNnel együtt kezdte el a valószínű- Kolmogorov 
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ség elméleti megalapozását, amely végül is 1933-ban neki sikerült. 
A Borel-féle eseményalgebrára épített. A FÉLIX ÉDOUARD ÉMILB 
BOREL francia matematikus nevével jelzett eseményalgebrát kép
zeljük el egy kockadobás lehetőségeivel kapcsolatban: 

Egy játékkockát dobálunk. Minden dobás egy elemi esemény, 
tehát bekövetkezhet hat elemi esemény. Jelöljük ezeket 2s„-nel, ahol 
7i= 1, 2, 3, 4, 5, 6. .Eljelentse azt az eseményt, amelyben páros szá
mot dobunk. Tehát Ep—E„, ha n=2 vagy 4 vagy 6. Ep tehát há
rom egymást kizáró eseményre bontható. Jelentse továbbá Em a 
háromnál nagyobb dobást, tehát Em=En, ha n—4, vagy 5, vagy 6. 
Az ismert jelölésekkel (V = vagy, A = é s ) : 

Ep=E2\/E4\/E6 és Em=E4VE5VE6. 

Ha az elemi események együttesét egy halmaznak, eseményhal
maznak tekintjük, akkor értelmezhetjük az Ep és Em események 
unióját (összegét) és metszetét (szorzatát). Nyilván: 

Ep{JEm=E2VE4\/E5VE6 

é s , 
Epf)Ein=E4\/E6. 

Mivel Ek és Ex egymást kizáró események, azért Ek/\El = 0, ha 
k¥l, azaz ekkor Ek/\El lehetetlen esemény. Ellenben az E= 
=ü^VE2\lE3\JE4VEs\/E6 biztos esemény, mert az elemi esemé
nyek egyike mindig megvalósul. Az E eseményt az elemi esemé
nyek eseményterének is szokás nevezni. Az E eseményt tekinthet
jük az Ei, E2, E3, E4, E5, E6 elemi események halmazának és ak
kor beszélhetünk a részhalmazainak halmazáról is, azaz az E hat
ványhalmazáról. 

Most példánktól, a kockadobástól függetlenül is tekintsük az 

E={EV, E2, E3, E4, . . . , En} 

halmazt, ahol Eu E2, ..., En egymást kizáró véletlen elemi esemé
nyek. Az E minden részhalmazához hozzá tudunk rendelni egy 
eseményt (összetett eseményt). Például az {E2, E3, E5} részhalmaz 
azt az eseményt jelenti, amelyben az E2, E3 és E5 elemi események 
közül pontosan ai ogyik létrejön. Az E részhalmazaiból álló ese
ményeknek (véletlen eseményeknek) a V jellel összekapcsolt hal
mazát Borel-féle eseménymezönek (eseményalgebrának) nevezzük. 

A lényeg tehát az, hogy valamely véges eseményalgebra minden 
összetett eseményéhez hozzárendelhető az őt alkotó elemi esemé
nyek halmaza. KOLMOGOROV belátta, hogy minden eseményalgeb
rához tartozik egy azzal izomorf halmaz, tehát az eseményalgebra 
modellezhető a halmazalgebrában. Ez a tény már lehetővé teszi a 
valószínűségszámítás axiomatikus alapon való kifejtését, amit 
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KOLMOGOROV meg is tett 1933-ban a Grundbegriffe der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung (Avalószínűségszámítás alapfogalmai) című, 
Berlinben megjelent könyvében. Ennek az 1974-es orosz nyelvű 
kiadásából készült az 1982-es magyar fordítás. Ebből idézzük: 

„Legyen Q azon co elemek halmaza, amelyeket mi elemi esemé
nyeknek fogunk nevezni, 3 pedig Q bizonyos részhalmazainak hal
maza. Az 3 halmaz elemeit véletlen eseményeknek (illetve egysze
rűen eseményeknek), Q-t pedig az elemi események terének fogjuk 
nevezni. 

I. 3 halmazalgebra.1 

II. Minden 3-beli A halmaznak megfelel egy P(A) nemnegatív 
valós szám. Ezt a számot az A esemény valószínűségének nevezik. 

\\\.P{Q)=\. 
IV. Ha A és B diszjunktak, akkor 

P(A+B)=P(A)+P(B). 

Az I-IV. axiómákat kielégítő (ü, 3, P) objektumot valószínű
ségi mezőnek fogjuk nevezni." 

Az I. axiómához tartozó lábjegyzetből : 
„Az Q halmaz részhalmazainak 3 rendszerét algebrának nevez

zük ha Í2€3 , a rendszer két halmazának egyesítése, metszete és 
különbsége ismét ehhez a rendszerhez tartozik." 

Az idézett axiómákból kiindulva KOLMOGOROV levezette a való
színűségszámítás minden lényeges eredményét. Adódtak azonban 
a KOLMOGOROV axiómával felépített rendszerben is nehézségek bi
zonyos gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban. A magyar RÉNYI 
ALFRÉDnak - aki aspirantúráját a moszkvai JURIJ VLAGYIMÍROVICS 
LINNIK vezetésével végezte - sikerült úgy általánosítania KOLMO
GOROV axiómarendszerét, hogy a nehézségek elhárultak. RÉNYI el
méletében, amely a Kolmogorov-rendszert különleges esetként fog
lalja magába, elsődleges szerepet kapott a feltételes valószínűség 
fogalma. A valószínűségszámítás kiváló magyar képviselői közt 
említést érdemel még JORDÁN KÁROLY (1871-1959), akinek mun
kássága a matematikai statisztika és a klasszikus valószínűségelmé
let területén világszerte ismert. 

Befejezésként megemlítem, hogy a XX. században a valószínű
ségelméletből több fontos, önálló kutatási terület nőtt ki. 

Ilyen az információelmélet, amelyet az 1940-es évektől kezdve a 
híradástechnika és a számítógépekkel kapcsolatos kérdések indí
tottak el, de ma már a kibernetika egyik alapja, és nem nélkülöz
heti a közgazdaságtan, a biológia, sőt a pszichológia és a nyelvészet 
sem. Megalapozója CLAUDE ELWOOD SHANNON (1916-) amerikai 
mérnök-matematikus, aki arra a kérdésre keresett feleletet, hogy 
miképpen lehet a legkevesebb jellel (például Morse-jellel) a legtöbb 
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információt közvetíteni. Neves művelője, NORBERT WIENER (1894-
1964) a kibernetika területén ért el kimagasló eredményeket. 

A valószínűségszámítás egy másik, napjainkban jelentőssé lett 
ága a játékelmélet. Ennek megalapítója az 1928-ban megjelent ta
nulmányával NEUMANN JÁNOS. AZ elmélet (a társasjátékokon kívül) 
fontos alkalmazásra talált a közgazdaságtan területén, sőt még a 
pedagógiában is. Az alapfeladatot NEUMANN így fogalmazta meg: 

„n játékos, Su S2, • •., S„ egy adott T társasjátékot játszik. Ho
gyan kell a játékosok egyikének, S^-nek játszania, hogy a lehető 
legkedvezőbb eredményt érje el?" 

A „játékokban" rejlő „konfliktusszituáció" matematikai elemzé
se lehetővé teszi a „játékos" részére a legeredményesebb „straté
gia" meghatározását. 

Talán azért is érdemes volt a valószínűségszámítás történetét a 
halmazelmélet fejlődése után áttekinteni, mert KOLMOGOROV axio
matikus alapozása éppen a halmazelmélet nagy hatásterületét, az 
egész matematikát összefogó erejét mutatja. 

Megjegyzendő, hogy a Kolmogorov-féle axiómarendszer a való
színűségszámításban megkötést is jelent, mert miatta a logikának 
csak egy bizonyos fajtája (disztributív logika) alkalmazható. En
nek megszüntetése kívánatos lenne. 
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A gyors számolás vágya egyidős a számolással. Az egyiptomi, ba
biloni táblázatok már ezt a célt szolgálták. Ezen a területen az első 
igazi ugrást a helyi értékes számírás feltalálása hozta. A helyi érték 
és a 10-es számrendszer társulása volt az elvi alapja az első techni
kai számolóeszköznek, az abakusznak, majd az abból kifejlődő 
különféle golyós számológépeknek. Ezek a Kínában és a Földközi
tenger partvidékén elterjedt eszközök rendelkeztek azzal a nagy 
előnnyel is, hogy segítségükkel az alapműveletek gyors elvégzésére 
az analfabétáknak is lehetősége nyílott. Ma már kevesen gondol
nak arra, hogy az abakusznál használt kövecskék latin „calculus" 
nevét használjuk akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy diák pél
dául matematikából ötös kalkulust kapott. Ugyanez az eredete a 
kalkulálni, kalkulátor stb. szavaknak. A golyós számológépeket 
nagyon sokan ma is bámulatra méltó ügyességgel és biztossággal 
használják, még az üzleti életben is. Erre ismert példa az a verseny, 
amely a második világháború idején egy japán hivatalnok és egy 
amerikai tisztviselő közt folyt le. A japán golyós számológépet, az 
amerikai egy asztali, mechanikus számítógépet használt. A kitűzött 
feladatok mindegyikével az abakuszkezelő japán lett előbb készen. 

A számolástól nem áll messze a logikai következtetés, a gondol
kodás. Ez esetben nem is annyira a gyorsaság, mint inkább a biz
tosság a kívánatos cél. Természetes hát, hogy a gondolkozó gépek 
ötlete a filozófusok és a teológusok fejében született meg. Először 
1275-ben RAIMUNDUS LULLUS, a „doctor illuminatus" (a megvilá
gosodott tudós), a Tuniszban megkövezett spanyol hittérítő filo
zófus agyában kelt életre az a merész gondolat, hogy az igazság 
mechanikus módszerekkel is igazolható. Módszerének elveit 1276-
ban fejtette ki az Ars magna Lulli (Lullus nagy tudománya) című 
könyvében. Ennek alapján készítette el „gondolkozó gépét", a szá
mológépek egy fajtáját, amelyben azonban a számok helyett az 
egymással összefüggésbe hozandó fogalmak, illetőleg azok jelei 
szerepeltek. 

1623-ban WILHELM SCHICKARD (1592-1635) tübingeni profesz-
szor (az ún. Pathenot-feladat egyik megoldója) készített olyan szá
mológépet, amelyben egymáshoz illeszkedő tíz- és egyfogú fogas- Raimondus Lullus 
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kerekek működtek. Ezen a mai fordulatszámlálókhoz hasonló elvű 
gépen el lehetett végezni mind a négy alapműveletet. 

Nem véletlen, hogy SCHICKARD csillagász is volt. A XVII-XVIII. 
században a hajózási térképek^ táblázatok és a csillagászati számí
tások hosszadalmas, idegőrlő munkát jelentettek, és így természe
tes volt minden, a számítások megkönnyítésére irányuló törekvés. 
Ez az igény hozta létre a NAPIER (1614), BRIGGS (1617) és BÜRGI 
(1620) által összeállított logaritmustáblázatokat is, amelyek nyo
mán már 1620-ban megjelent az első logarléc EDMUND GUNTER 
angol professzornak köszönhetően. 

1642-ben PASCAL szerkesztette meg ugyancsak fogaskerék-áttéte
les összeadógépet, az arithmométert. Tulajdonképpen ennek töké
letesített formája volt LEIBNIZ összeadó- és szorzógépe 1671-1673-
ban, amellyel már mind a négy alapműveletet el lehetett végezni. 

E fogaskerék-áttételes számológépek gyors ütemben fejlődtek. 
1820 körül Párizsban már sorozatban gyártották ezeket az eszkö
zöket, amelyek a szorzást ismételt összeadással és az osztást ismé
telt kivonással végezték. 1878-ban azonban CSEBISEV olyan szá
mológépet tervezett, amely a szorzást nem az összeadásra vezette 
vissza. 

Mintegy 10 év múlva, 1887-ben THEOPHIL WITGOLD ODHNER 
(1845-1905) svéd mérnök állítható fogazású számkerekekkel szer
kesztett gépet. Ekkorra már a gyártási technika is annyira fejlett 
volt, hogy ez a típus széles körű alkalmazásra találhatott, sőt még 
ma is gyártanak ilyen típusú számológépeket. 

A francia forradalom alatt a konvent elrendelte olyan tábláza
tok készítését, amelyekben a számok logaritmusa 19, a trigonomet
rikus függvények logaritmusa pedig 14 jegy pontossággal szerepel
jen. Elkészítését GASPARD CLAIR FRANCOIS MARIÉ RICHE DE 

PRONYra (1755-1839) bízta, aki az igen rövid határidejű feladatot 
a következő tervezéssel igyekezett végrehajtani: Megbízott 5 kép
zett matematikust azzal, hogy a szükséges számításokat - ameny-
nyire csak lehet - bontsák fel a négy alapműveletre. A bonyolul
tabb számítások elvégzését rábízta 8 gyakorlott számolóra. Alkal
mazott továbbá 80 „számolószolgát", akikkel csak a kivonásokat 
és az összeadásokat végeztette. Érdekes tapasztalata volt, hogy 
azok számoltak legmegbízhatóbban, akik csak összeadni és kivon
ni tudtak. Ez a nagyszerű szervezés megadta a számítógépes feldol
gozásnak ma is használt lépcsőit: a rendszerelemzést, a programo
zást és az aritmetikai munkát. A mai „számolószolga" azonban, 
az elektronikus számítógép aritmetikai egysége már jóval felül
múlja PRONY „számolószolgáit". 

Hasonló alapon sikerült - legalábbis részben - automatizálnia 
PRONY három számítómozzanatát CHARLES BABBAGE (1792-1871) 
angol matematikusnak. Ehhez tudnunk kell, hogy JOSEPH MARIÉ 
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JACQUARD (1752-1834) 1810-ben elkészítette az első lyukkártyák
kal vezérelt szövőgépet, amely lehetővé tette, hogy a selyemszöve
teket a legkülönbözőbb mintákkal készítsék. A lyukkártyás vezér
lés ötlete már a XVIII. században megvalósult például a zenegépek 
szerkezetében, sőt 1728-ban a francia FALCON már szövőgépeknél 
is alkalmazta. JACQUARD e módszert olyan tökélyre emelte, hogy 
halálakor már több tízezer ilyen gép termelte a szép mintájú se
lyemkelméket. BABBAGE-nek jutott először eszébe, hogy a lyuk
kártya alkalmas lehet az elemeire bontott számítási utasítások 
gépbe táplálására is. Első gépe, a Difference-Engine (differencia-
gép) képes volt táblázatok készítésére, aminek különösen a csilla
gászok örültek. A mintegy 10 évi munkával készített gép feltaláló
ját a csillagászok egyesülete aranyéremmel tüntette ki. BABBAGE a 
következő gépének megépítéséhez kezdetben állami támogatást is 
kapott. Új számítógépe, az Analyticál Engine (analitikus gép) azon
ban sohasem készült el, mert BABBAGE olyan nagy teljesítményű 
gépet tervezett, amelyet kora gyártási technikája még képtelen volt 
megvalósítani. A nehézségeket érzékelteti, hogy 1000 tengely mind
egyikén 50 helyi értékű számnak megfelelő számkereket szándéko
zott elhelyezni, ami olyan precíz kivitelezést kívánt, amellyel az 
iparosok nem tudtak megbirkózni. Kisebb igényekkel törekvéseit 
biztosan siker koronázta volna, hiszen GEORG SCHEÜTZ, egy stock
holmi nyomdász, aki BABBAGE-nek pusztán egy gépleírását olvasta, 
1854-ben olyan jól működő differenciálgépet állított össze, amely 
8 helyi értékes számokkal 4 differenciasor segítségével a betűöntés 
céljait szolgáló sablonok méretezését tette lehetővé. BABBAGE is
merte is ezt a gépet. Éppen ő ajánlotta a Royal Society kitünteté
sére, amit SCHEUTZ az 1855-ös párizsi világkiállításon meg is ka
pott. BABBAGE azonban túlzó terveiről lemondani nem tudva, a 
sikertelenségtől megkeseredett emberként halt meg. Gépét elfeled
ték, pedig az az automatizált számítógépek ősének tekinthető. 

BABBAGE felismerte azt is, hogy szükséges a számítási folyamat 
közben született részeredmények tárolása. Törekedett annak a 
megvalósítására is, hogy a gép előre meghatározott algoritmus sze
rint, tehát megszabott sorrendben végezze el a számításokat, vagy
is mai szóhasználat szerint: egy programot hajtson végre. Gépének 
hagyományos, fogaskerekekkel szerkesztett része, a „malom" vé
gezte a számításokat. Ez megfelel a mai elektronikus gépek arit
metikai egységének. A tárolást szintén egy fogaskerék-rendszerrel 
oldotta meg, amely a mai fordulatszámlálókhoz hasonlóan műkö
dött. A gép harmadik részének volt fő eleme a lyukkártya. Minden 
műveletnek egy lyukkombináció felelt meg. Az egymást követő 
műveleteket egy mozgó kartonszalagon egymást követő lyuksorok
kal rögzítette. A szalaghoz feszülő tapogatókarok a lyukakon át
nyúlva hozták működésbe a malmot, illetve a tárolót. Ez a lyuk-
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kártyás vezérlő rész azonos a későbbi gépek lyukkártyás vezérlő
jével, azzal a különbséggel, hogy a tapogatókarok mechanikus mű
ködése helyett elektromos tapogatók, illetve elektroncsövek zár
nak és nyitnak megfelelő áramköröket. 

A lyukkártyás vezérlés másik alkalmazójaként kell megemlékez
nünk az Amerikai Statisztikai Hivatal igazgatójáról, HERMÁN 
HoLLERiTHről (1860-1929), aki 1889-ben a népszámlálás adatainak 
feldolgozására rendezőgépet dolgozott ki." A népszámlálás minden 
adatához egy számot rendelt. így minden polgárhoz egy számkom
bináció társult, amely annak adatait jellemezte. Ezeket egy nyolc
van oszlopból és tíz sorból álló kártyán lyukasztással rögzítették. 
A kártya belekerült egy rendezőgépbe, és ott elhaladt egy letapo
gató tűrendszer alatt. Ha egy tű lyukat talált, akkor zárta egy 
elektromágnes áramkörét, amely azon a padon, amelyen a kártya 
elhaladt, kinyitotta a kártya lyukrendszerének megfelelő ajtót. 
Ezen át a kártya a neki megfelelő dobozba esett. Ilyen elektromág
neseket bekapcsoló kefékkel számológépeket, adatrögzítőket, író
szerkezeteket is lehetett működtetni. 

A XX. század első felében a mechanikus számológépek az ipar
nak és kereskedelemnek hasznos segtséget nyújtottak, és kezelésü
ket meggyorsította, hogy elektromos hajtóművet kaptak, amely 
megkímélte a gép kezelőjét a működtetőkar forgatásától. Az elekt
romosság mind nagyobb területen való alkalmazása, az atomfizikai 
kutatás elektronikus számlálóberendezéseinek a megszületése, a 
hadiiparnak mind nagyobb igénye sürgette és lehetővé is tette a 
számítógépek gyors és nagymérvű tökéletesítését. Az elektrome
chanikus lyukasztó- és számítógépek fejlődésében lényeges előre
lépése volt a német Hollerith Társaságnak az a találmánya, amely 
1931-ben egy dugaszolótábla segítségével rövid számítóalgoritmu
sok vezérlését valósította meg. A mechanikus számítógépek végső 
tökéletesítését a telefonközpontokban használt jelfogók alkalma
zása hozta meg. Az erre irányuló első kísérletezők között volt 
KOZMA LÁSZLÓ (1902-) Kossuth-díjas magyar villamosmérnök. 
1938-1939-ben igen gyorsan működő jelfogós gépe mind a négy 
alapművelet elvégzésére alkalmas volt. 

Az első nagy sikerű, jelfogókkal működő, mechanikus rendszerű 
számítógépet KONRÁD ZUSE (1910-) berlini mérnök alkotta meg. 
A csupán mechanikus Zl , majd a már jelfogókkal is ellátott Z2 
nevű gépe után 1941-ben megépítette a Z3-at, a világ első jól mű
ködő, programvezérlésű, 2-es számrendszerrel dolgozó, elektro
mechanikus számológépét. A 2-es számrendszer használatát a szá
mítógépeknél már LEIBNIZ ajánlotta. 

Amíg ZUSE Berlinben, addig Louis COUFFIGNAL (1902-) Párizs
ban és HOWARD HATHAVAY AIKEN (1900-) New Yorkban készített 
mind tökéletesebb elektromechanikus gépet. AIKEN a megalkotója 
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a MARK-I-nek, majd a MARK-II-nek, amelyek központi vezér
lésű elektromechanikus analitikus számítógépek. 

Az elektromechanikus gépek még legtökéletesebb formájukban 
is nagyon nehézkesen programozható készülékek voltak. Nem tud
ták a programot automatikusan megváltoztatni a közbenső' ered
mények hatására. Sebességüket sem lehetett a fokozódó igények
nek megfelelően növelni. Ennek határt szabtak a jelfogók. 
A MARK-II-nek két szám összeadásához 0,3-0,5, szorzásához 
5-6, osztásához 15 másodperc kellett. 

NORBERT WIENER amerikai matematikus 1940-ben a korszerű 
számítógépek számára a következő kívánalmakat szabta meg: 

1. A számítógép aritmetikai egysége numerikus legyen. 
2. A mechanikus és elektromos kapcsolókat fel kell hogy vált

sák az elektroncsövek. 

A hollókői 
katolikus templom 
(Csák Miklós felvétele) 
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3. Az összeadás és szorzás elvégzésére a 2-es számrendszert kell 
alkalmazni. 

4. A műveletsort a gép emberi beavatkozás nélkül, automatiku
san végezze, és a közbenső logikai döntéseket is be kell táplálni a 
gépbe. 

5. Legyen lehetőség az adatok tárolására, könnyű előhívására és 
törlésére. 

Ezeknek az elveknek a megvalósítását nagyon sürgette a máso
dik világháború alatt rohamosan fejlődő hadiipar. A nagy ható
sugarú lövedékek lőelemtábJázatait az elektromechanikus számoló
gépek igen nagy kiszolgáló személyzettel is csak hónapok alatt tud
ták előállítani. A lövedékek gyors röppályaszámítása végett épült 
meg 1943 és 1946 között az első elektronikus számítógép Phila
delphiában a Pennsylvania Egyetemen. E gép neve ENIAC, az 
Electronic Numerical Integrátor and Calculator rövidítése. A gép 
alkotói: J. P. ECKERT, J. W. MAUCHLY és HERMÁN H. GOLDSTINE. 

Az ENIAC-ot 18 000 elektroncső működtette, 100-150 kWó ener
giát fogyasztott, elhelyezéséhez 30 m-nél hosszabb teremre volt 
szükség, 30 t-t nyomott, 10-es számrendszerrel működött, a relés 
gépeknél mintegy ezerszer gyorsabban. 10 tizedes pontossággal az 
összeadást és a kivonást 0,0002, a szorzást 0,0023 másodperc alatt 
végezte el. Memóriatárolójában csak 20 darab, egyenként 10 jegyű 
szám fért el, tehát programtárolásra nem volt alkalmas. Progra
mozását egy huzalos dugaszolótábla tette lehetővé. Rengeteg 
elektroncsövének meghibásodásai az üzembiztosságot nagyon le
csökkentették. A gép 1956-ig működött, akkor lebontották. 

A vázolt jelfogós és elektroncsöves számítógépeket első generá
ciós gépeknek szokás nevezni. Korszakuk mintegy 1960-ig tartott. 
5000-10 000 műveletet végezhettek másodpercenként, és igen sok 
elektromos energiát fogyasztottak. 

Ezekhez a gépekhez tartozik még a hidrogénbomba gyártásával 
kapcsolatos számítások elvégzésére tervezett EDVAC (Electronic 
Variable Automatic Computer=Elektronikus Változtatható Auto-
matikájú Komputer), amelynek egyik változatát tervezőjének, 
NEUMANN JÁNOsnak a tiszteletére „Johnnyac"-nak is hívták. NEU
MANN az 1940-es években kezdett foglalkozni a számítógépekkel, 
GoLDSTiNE-nel karöltve. Egy bizalmas jelentésben foglalták össze 
kutatási eredményeiket 1948-ban. Ez tartalmazta az első, belső 
programvezérlésű elektronikus digitális univerzális számítógép ter
vét. Állást foglaltak a már LEIBNIZ által ajánlott bináris számrend
szer mellett, és megoldották a programtárolás módját úgy, hogy 
lehetővé vált nemcsak az adatoknak és a részeredményeknek, ha
nem a végrehajtási utasításoknak a tárolása is. Az ezen elvek alap-

Neumann János ján készült „Johnnyac" 1949-ben kezdte meg működését. 



A SZÁMÍTÓGÉP-TUDOMÁNY 

1946-ban NEUMANN volt munkatársának, M. V. WILKES pro
fesszornak a tervei alapján az angolok elkészítették Cambridge-
ben Európa első elektronikus számítógépét, az EDSAC-ot (Elektro-
nic Storage Automatic Calculator= Elektronikus Tárolójú Auto
matikus Kalkulátor). 

A Szovjetunió első elektronikus digitális számológépe 1951-ben 
készült el. Ez a MESZM (Malája Elektronnaja Szcsotnaja Ma
sina = Kis elektronikus számológép) másodpercenként 50 elemi mű
veletet végzett. A gépet SZERGEJ ALEKSZEJEVICS LEBEGYEV (1902-
1974) tervezte. Második gépe az 1953-ban elkészült BESZM 
(Büsztrogyejtszvujuscsaja Elektronnaja Szcsotnaja Masina = Gyors 
működésű elektronikus számológép) már 7000-8000 műveletet 
végzett másodpercenként. Ezt követőleg láttak napvilágot a Szov
jetunióban a Sztrela, az Ural-I, az M-II és M-III gépek. 

Az 1948-ban feltalált tranzisztort és a mágnesgyűrűs tárat az 
1960-as évek első felében kezdték alkalmazni. A számítógépek má
sodik generációja már tranzisztorokat használ kapcsolóelemként a 
gyakran meghibásodó elektroncsövek helyett. Ezzel megindulha
tott a számítógépek miniatürizálása is. Ezek a gépek már 50 000-
100 000 műveletet végeznek másodpercenként. 

A harmadik generációs számítógépek jellemzője az 1965-ben fel
talált integrált áramkörök alkalmazása, amelyek 1 millió/s műve
leti sebességre képesek. 

A negyedik generációs elnevezéssel azokat a gépeket jelölik, 
amelyekben az integráltság még magasabb fokú, amelyekben egy 
teljes működési egység egyetlen szilárd testben valósul meg. 

A mikroelektronika fejlődésével a számítógép további fejlődése 
is várható, akár számolási, logikai képességeik növelésére, akár 
speciális területre való alkalmazásuk tekintetében. Az 1950-es évek
ben megszületett hatalmas számítógépipar ma már ontja a kismé
retű, üzembiztos és olcsó számítógépek ezreit. Az 1960-as években 
megnőtt igények kielégítésére számítógépes hálózatokat szerveztek, 
amelyek lehetővé teszik, hogy például egy magyarországi gyár mű
holdas közvetítéssel számítógépével bekapcsolódhassék egy ameri
kai hálózatba ahonnan a kívánt adatot szinte pillanatokon belül 
megszerezheti. Éppen a számítógépes hálózatok kiépítése az utób
bi időben nagyon megnövelte a „miniszámítógépek" jelentőségét. 

A fejlődés gyors ütemének jellemzésére hasonlítsuk össze az 
ENIAC fentebb közölt adataival az 1983-as, Commodore nevű 
kisgép néhány adatát. A Commodore eredetileg játékgépnek ké
szült, de rengeteg más készülékhez való csatlakozási lehetőségei 
miatt számos ipari és más területen is használható. Az ára 196 USA-
dollár, mérete 400x210x70 mm, súlya 1,8 kg, memóriamérete 
64 kbyte, és igen megbízhatóan működik. 

Hazánkban az első számítógépet a szovjet M-3 dokumentációja 
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alapján gyártották 1955-1959-ben. Ezt 1968-ban kiselejtezték. 
Ugyanakkor készítette el az Elektromos Mérőműszerek Gyára az 
EMG 830 nevű második generációs gép tervét, amely 24 bit szó
hosszúságú (24-szer 8 bináris számjegyű) számokkal, másodper
cenként 25 000 műveletre képes. A szocialista országok összefog
tak egy közös típus kialakítására. Ez az összefogás az amerikai 
IBM-360/370-es számítógépcsalád továbbfejlesztésével hozta létre 
az ESZR-család egymás utáni tagjait: az RIO, R15, R45, R55, 
R60 és R65 jelölésű gépeket. Ebből hazánk a család legkisebb tag
ját, az RIO-et gyártotta. Nagyfokú gyártástechnikai elmaradottsá
gunk felszámolására a Minisztertanács 1982-ben alapította meg a 
Mikroelektrotechnikai Vállalatot. 

Tinguely: Matematika 
(XX. sz.) 
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Annak a megértésére, hogy nem hazánk matematikusainak kell 
szégyenkezniük az említett elmaradottság miatt, ismernünk kell a 
számítástechnika mai fejlődési irányait. Kezdetben a számítástech
nika területe szinte teljes egészében a gép tervezését jelentette, azt 
a törekvést, hogy növekedjék a gép működési sebessége, megbízha
tósága, és ugyanakkor csökkenjen a mérete és az ára. Az elvi terve
zés és a megvalósító mérnöki munka eredményes volt. Valóban 
csodálatos gépek születtek, olyan gyors működésűek és olyan sok
oldalúak, hogy a legtöbb gyakorlati területen ilyen nagy teljesít
ményekre még szinte nincs is szükség. A gépek fejlesztése azonban 
nem állt meg. A fejlesztésnek ezt az elsősorban mérnöki, technikai 
részét nevezik angol eredetű szóval „hardver"-nek (hardware). 
Emellett azonban mindinkább előtérbe nyomult a „szoftver" 
(software) rész, amely a gép működtetésére irányuló szellemi tevé
kenységet jelenti, tehát a gépet vezérlő, irányító programok és a 
gép alkalmazási lehetőségeit biztosító programok kialakítása a fel
adata. Ez utóbbi területen már nincs szégyenkeznivalónk. Különö
sen nincs akkor, amikor arra gondolunk, hogy ma már időszerűvé 
vált a gépes számítástechnika neumanni értelmezése. Eszerint a 
gépet, a gépi programokat és a gépkezelő embert együttesen kell 
tekintetbe venni. Amit a gép tud jobban, azt a gépre kell bízni, 
amit pedig az ember, azt végezze az ember. Ekkor pedig igen nagy 
jelentőséget nyer a hardver és a szoftver mellett a szervezés, az 
„orgver" is. A gépi elemeknek, a csatlakozó és kiegészítő berendezé
seknek, a felhasználási módnak a jó megszervezése, a gépnek és az 
embernek egymáshoz közelebb hozása alkalmas közös nyelv meg
teremtésével, a jó logikai programok készítése a gépi számítástech
nikában szintén ugrásszerű fejlődéshez vezetett, éppen napjaink
ban. Lassan már idejét is múlta, hogy alkatrészeik szerint soroljuk 
különböző generációkba a számítógépeket. Előtérbe került az 
orgver, a szervezés. Ezen a területen pedig nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a világ élvonalához tartozunk. Nálunk dolgozták ki például 
a PROLOG nevű gépi nyelv tökéletesebb változatának, az EM-
PROLOG-nak a laboratóriumi keretekből már kilépő, széles körű 
alkalmazhatóságának gyakorlati feltételeit. Ezzel és kiváló logikai 
programok készítésével már a világpiacon is sikereket értünk el. 

1978 végén Japán Nemzetközi Kereskedelem és Iparügyi Mi
nisztériuma megbízta a japán Elektrotechnikai Laboratóriumot, 
hogy 1990-re tervezzen meg és építsen fel egy számítógépet „Ötödik 
generációs komputer" elnevezéssel. A terv 1982 áprilisára elké
szült. Az „ötödik generációs" jelzőt megérdemli egyrészt azzal az 
újítással, hogy gépi kódja biner számok helyett logikai formulák
ból áll, másrészt pedig azzal a változtatással, hogy az eddigieknél 
hűebben képes utánozni az emberi agy működését. Ez utóbbit töb
bek között úgy éri el, hogy benne a folyamatok nem egymás után, 
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sorban, hanem egyszerre, párhuzamosan mennek végbe. A gép lét
rehozásában a fő szerepet a logikai programozás és a már említett 
PROLOG gépnyelv játssza. A japánok ötödik generációs számító
gépe, ha sikerül, akkor bizonyos mértékig már a mesterséges in
telligenciát valósítja meg. 

A PROLOG a logikai programozás fogalmának a gyakorlati 
megvalósítása. Feltalálója ALAIN COLMERAUER, a marseille-i egye
tem tanára. Azóta igen különböző alkalmazási területeken (termé
szetes nyelvek, fordítás, algebrai szimbólumokkal való műveletek 
stb.) használják, főként Európában. A természetes nyelvi folyama
tok vonatkozásában, ami az ötödik generációs számítógépnél igen 
fontos, különösen széles alkalmazási skálát fejlesztettek ki hazánk
ban. 

A hardver tehát, a gép a maga fizikai valóságában, gyakorlatilag 
késznek mondható. Ez azonban a szoftver nélkül nem intelligens, 
meglepően „buta". A programok készítése tehát kulcskérdés. Azt, 
hogy ez nem akadálytalan, mutatja a „szoftver válsága" kifejezés. 
Erre a problémára mutat rá ANDRÉKA HAJNAL és NÉMETI ISTVÁN 
cikke a Magyar Tudomány 1983-as 2. számában. Ennek a fejezet
nek a végén érdemes ebből az írásból néhány mondatot idézni. 
Miután a cikk megállapítja, hogy a programok gyártástechnológiá
ja még nem fejlődött ki, ennek okait keresve, a következőket 
mondja: 

„Általában az összes hagyományos típusú termékre igaz, hogy 
gyártástechnológiájuk mögött meghúzódik egy meglehetősen gaz
dag és komplex szubkultúra a műszaki-természettudományos kul
túrán belül, mely különböző absztrakciós szintű és beállítottságú 
elméletek és fogalmi rendszerek szövevényeként áll elő. . . . A prog
ramok gyártástechnológiája mögül egyszerűen hiányzik ez a kul
turális háttér. . . . Ma a számítástechnika telítve van olyan prog
ramrendszerekkel, melyek komplexitása elképzelhetetlenül nagy 
azokhoz a mesterséges rendszerekhez viszonyítva, amelyeket civi
lizációnk a számítástechnika előtt valaha is létrehozott. .. .új, ön
álló és legégetőbb problémaként megjelent a komplex rendszerek 
problematikája mint teljesen önálló problémakör. Szükség lenne a 
komplex rendszerek'elméletére mint önálló, de egzakt matematikai 
elméletre, mely minden egyébtől függetlenül a komplex rendszerek 
létrehozásának, kezelésének, megismerésének módszertanát tűzné 
ki célul." 

A továbbiakban a cikk kifejti, hogy a programozáselméletnek az 
univerzális algebrára van szüksége, mert egyrészt a programgyár
tással kapcsolatos struktúrákról nem tudhatjuk előre, hogy a rög
zített axiómarendszerek közül ki fogják-e valamelyiket elégíteni, 
másrészt a számítástudományban az absztrahálás folyamata a 
fontos. Aztán így folytatódik: „A számítástudomány talán leg-
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kiemelkedőbb kutatója, J. GOGUEN azt írja, hogy az absztrakció 
matematikai elmélete és-módszertana az, amire a legnagyobb szük
ségünk lenne, az absztrahálási folyamat egzakt törvényeit kellene 
kutatni, mert az új, megváltozott helyzetben olyan mértékű és 
mennyiségű absztrakciót kell végezni gyakorlati szakembereknek 
(tehát nemcsak elméleti kutatóknak), amire korábban nem volt 
példa. . . . az absztrakció már a rutinszerű programozásban is kö
telező eszközzé vált." A cikkírók a befejező mondatokban leszö
gezik, hogy a komplex rendszerek kultúrájának alapjait képező új, 
ún. „minőségi" matematika számára a legígéretesebb területek: 
az univerzális algebra, a kategóriaelmélet, az algebrai logika és a 
modellelmélet. 

Az olvasottak alapján úgy tűnik, hogy a „leggyakorlatibb" szá
mítástechnika sem boldogulhat az absztrakció legmagasabb fokát 
megkívánó elméleti alapok nélkül. 

Valóban, habár a számítógép látszólag mérnöki alkotás, de 
mérnöki, technikai problémái mögött meghúzódik egy kimondot
tan matematikai jellegű kutatási terület, amelyet elméleti számító
gép-tudománynak nevezünk. Ez kutatja és tanulmányozza azokat a 
fogalmakat és rendező elveket, amelyek a számítógép-technika hát
terében rejtőznek. így például a programkészítés technikájáho7 

keresi magának a programnak a definícióját és a programozási 
feladat fogalmát, amelyekből új tételek következtethetők. 

A programozási feladat, amint ezt TURING meglátta, egy függ
vény. Ha például egy program nem igényli, csak a természetes szá
mok halmazát, ha abból nem lép ki, akkor a programozási feladat 
egy olyan / függvény, amely a természetes számok halmazából a 

Amerigo Tot: 
Táguló világ (XX. sz.; 
Csák Miklós felvétele) 
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természetes számok halmazába hat. Minden n természetes számhoz 
hozzárendeli az/(n) természetes számot. 

A programnak mint matematikai fogalomnak a meghatározása 
már sokkal nehezebb és ellentmondásosabb feladat. Szintén TURING 
volt, aki az 1930-as években elsőként adta meg a program és a 
programozható számítógép matematikai modelljét, a róla elneve
zett ún. Turing-gép fogalmát. Erre vonatkozik ALONZO CHURCH 
(1903- ) amerikai matematikus 1936-ban felállított tézise, amely 
szerint minden programhoz található egy azzal ekvivalens Turing-
gép, és fordítva, azaz a Turing-gép tökéletes modellje a program
fogalomnak. Érdemes észrevennünk, hogy ez az állítás már kilép 
a matematika világából, és összekapcsolja a matematikát egy ma
tematikán kívüli valósággal. 

A következő kérdés az volt, hogy van-e olyan programozási 
feladat, amely nem oldható meg, amelyhez nem található Turing-
gép? A válasz igen volt. Ennek legegyszerűbb bizonyítását KALMÁR 
LÁSZLÓ adta meg 1943-ban. Kézenfekvő a következő kérdés: Mely 
feladatok, függvények programozhatók? 1937-ben TURING be
bizonyította, hogy kizárólag a rekurzív függvények programozha
tók, és azok mindig. Arra, hogy ezen vizsgálatoknak milyen nagy 
gyakorlati, sőt kimondottan gazdasági jelentőségük van, rámutat a 
következő történet: Az elmúlt években a világ legnagyobb számító
gépes vállalata, az IBM (International Business Machiness) óriási 
összegeket költött egy program tökéletesítésére, mert nem ismerte 
az elméleti számítástudománynak azt a tételét, amely szerint a kí
vánt, tökéletesített programhoz Turing-gép nem- készíthető, azaz 
bizonyítottan megoldhatatlan feladatot akart megoldani. A Turing-
géphez hasonló matematikai modellt mások is találtak (Kalmár-
gép), de ezekről mindig kiderült, hogy a Turing-géppel ekviva
lensek. 

Kezdetben az elméleti számítógép-tudomány és az általános 
rendszerelmélet a kibernetika tárgyköréhez tartozott. Ma már a 
számítógép-tudomány önálló kutatási terület. Napjainkban a japán 
ötödik generációs kalkulátor bejelentése az érdeklődés előterébe 
hozta a számítástudomány mesterséges intelligencia nevű fejezetét. 
A mesterséges intelligencia elméletének szintén TURING az előfutá
ra. Ő fogalmazta meg a híres Turing-tesztet, amely meghatározza, 
hogy egy program mikor intelligens. Akkor, ha a programmal 
kommunikáló kísérleti személyek nem tudják eldönteni, hogy em
berrel vagy programmal állnak-e szemben. 

A matematikai logika és a számítógép-tudomány mindjobban 
összefonódó területek. Az 1950-es években sokan úgy gondolták, 
hogy GÖDEL nemteljességi tétele a mesterséges intelligencia lehetet
lenségét is bizonyítja. Az érvelés lényege a következő: Egy mester
séges intelligencia mindig egy program, tehát egy Turing-gép. Az 
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ebben tárolt axiómarendszer nyelvén megfogalmazható olyan kér
dés, amelyre az axiómarendszerbó'l nem vezethető le igen-nem jel
legű válasz. Tehát e mesterséges intelligencia számára érthető nyel
ven megfogalmazható olyan kérdés, amelyre nem tud sem igennel, 
sem nemmel válaszolni. Ennek az érvelésnek egyik bírálata kétségbe 
vonja, hogy a Turing-gép alkalmas modellje a mesterséges intelli
genciacélokra programozott komplex számítógép-rendszernek. 
Nem alkalmas például robot modellezésére, hiszen a robot nem 
egyszerűen input-output viselkedésű, mint a Turing-gép, hanem 
környezetével kölcsönhatásba lép, tapasztalataiból tanul, tehát 
környezetével együtt változik, fejlődik. Ez a kétely a Church-tézis 
érvényességét bizonyos, eddig még pontosan nem határolt korlátok 
közé szorítja. 

A Gödel-tételre alapozott érvelés másik kritikája arra hívja fel 
a figyelmet, hogy az nem az emberi értelem gépi utánzásának a le
hetetlenségét bizonyítja, hiszen az, hogy bizonyos kérdésekre nem 
tud felelni, az emberi gondolkodásnak is jellemzője. Az érvelés te
hát csak azt állítja, hogy az emberi értelmet felülmúló, mindent 
tudó gép nem alkotható. 

A számítástudomány ma két nagy ágra szakadt: a szintaktikai 
(alaktani, formai) és a szemantikai (jelentéstani, tartalmi) ágra. 
A szintaktika a programozási nyelvek esetében azt mondja meg, 
hogy milyen jelsorozatok tekinthetők programnak, a szemantika 
pedig azt, hogy egy programot jelentő jelsorozat mit jelent, hatására 
mit csinál a gép. A logikában (765. oldal) a szintaktikai kérdések a 
jelsorozatokra, formulákra és azok átírási szabályaira vonatkoznak 
(bizonyításelmélet), a szemantikai kérdések pedig a formulák jelen
tésére a különböző^ struktúrákban (modellelmélet, 765. oldal). 
Nem véletlen tehát, hogy a modellelmélet megalkotójának, TARSKI-
nak két tanítványa tudott először kielégítő választ adni a nehéz 
szemantikai kérdésekre: RICHÁRD MONTAGUE a természetes nyel
vekkel és gépi megértésükkel kapcsolatban, DANA SCOTT pedig a 
programozási nyelvekre vonatkozóan alapozta meg a matematikai 
szemantikát. 

Arra, hogy a szemantikai problémák mennyivel nehezebbek, 
mint a szintaktikai kérdések, jó példa az 1960-ban megjelent 
ALGOL 60 nevű programozási nyelv szintaktikai ismertetése. 
A könyv azt ígéri, hogy az ALGOL 60 szemantikája néhány hónap 
késéssel fog megjelenni. Azóta sem jelent meg, pedig a számítás
technika legjobbjaiból álló nemzetközi gárda dolgozik rajta. így 
tűnt ki igen élesen, hogy nagy szükség van a szemantika hiányzó 
matematikai elméletére. Az elmélet kidolgozásának a nehézségét 
mutatja az is, hogy ehhez segítségül kell hívni a matematika és spe
ciálisan az algebra legelvontabb és a mainál fejlettebb fejezeteit; 
a kategóriaelméletet, az algebrai logikát, a modellelméletet és az 
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univerzális algebrát. KALMÁR LÁSZLÓ kitűnő előrelátását bizonyít
ja, hogy már 1957-ben sürgette az univerzális algebra továbbfejlesz
tését. 

A szemantika matematikai elméletének megszületését JOHN 
MCCARTHY Towards a mathematical science of computation (A szá
mítástudomány egy matematikai elmélete felé) című írásától szá
mítjuk. 

Az 1970-es években jelentek meg a programozási folyamat tör
vényszerűségeit kutató programozáslogikák. E téma egyik fellen
dítője V. R. PRATT amerikai elektromérnök, aki a Tarski-féle cilind-
rikus algebrákra és a relációalgebrákra alapozva definiálta a dina
mikus algebrákat. A programozáslogikákkal kapcsolatban meg
említjük, hogy az első működő magyar programhelyesség-bizonyító 
programot 1974-ben készítette el a NIM IGÜSZI programozás
logikai csoportja, amely KALMÁR LÁSZLÓ szellemi támogatását él
vezte. Ugyanitt született meg az a programozási rendszer is, ame
lyet ma magyar PROLOG néven ismernek. Az utóbbi mondatok 
jelzik, hogy hazánkban is sok kitűnő tudós foglalkozik számítás
tudománnyal. Közülük megemlítem CSIBI SÁNDOR (1927-), KÁTAI 
IMRE (1938-) és VÁMOS TIBOR (1926-) akadémikusokat. 




