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17.

Szeptember 29-én az óra elmarad!!!
Aki azonban elvonási betegségben szenvedne, és szeretné a 

heti tematikus adagját felvenni, azt sok szeretettel várom a

BME „K”, azaz Központi épületének K. A. 

67-es termébe a 15.30-kor kezdődő

védésre.

A kezdésre lehetőleg pontosan gyertek, de lehet 

jönni később is.

18.

Milyen nézőpontokból beszélhetünk?

Kivel, kikkel azonosítjuk 
magunkat?

• A felfedezőkkel és az 
eredményeket elfogadókkal.

↓ ↓ ↓

Mi azon (meglehetősen) 
kisszámú matematikus, 
intellektus örökösei, szellemi 
utódia vagyunk, akik 
akkoriban is nagyon 
megértették volna a 
felfedezés jelentőségét, 
nagyon elfogadták volna azt, 
nem pedig azoké, akik 
gyalázkodó, „ostoba” módon 
elvetették?

A háttérben álló, nem 
túlságosan történeti 
szemlélet jellemzői, veszélyei:
•Retrospektív, „visszavetítő”
személet 

• A múlt a hozzánk egyenesen és 
szükségszerűen vezető (lineáris) 
folyamat, ahol az alternatívák 
zsákutcák.

• A múltban az aktuális eredmények 
elődjeit, csíráit keressük:

ami illeszkedik modern, aktuális 
felfogásunkhoz, azt vállaljuk, 

ami nem, azt megtagadjuk, 
elhallgatjuk.

Probl.: még a felfedefezők, 
elfogadók közötti viták, 
nézeteltérések megértését sem 
biztosítja. 

19. Milyen nézőpontokból beszélhetünk?

• A modern eredmények, 
aktuális ismereteink által 
meghatározott és 
kritikátlanul magunkévá
tett  nézőpontból.

Esszenciája:

• aki okos volt, annak nem 
lehetett nem belátni a 
felfedezés jelentőségét, 
elfogadásra méltó voltát; 

• csak a buta, korlátolt, szűk 
látókörű stb. 
matematikusok vagy 
intellektusok nem fogadták 
el az eredményeket. 

Ehelyett:

• amennyire csak lehet, igyekszünk 
felfüggeszteni aktuális tudásunk 
által adott szemléletet, 

• és igyekszünk „visszahelyezkedni”
a múltbeli perspektívába 

komoly, erőt próbáló absztrakció!

• igyekszünk legalább 
előfeltevéseinket explicitté tenné,

• nem az az érdekes és nem azt 
kutatjuk, hogy kinek volt igaza, 
hanem hogy milyen módon érvelt, 
gondolkodott, 

• és hogy mindennek egy külső
szempontból milyen tanulságai 
vannak. 

20.

„Vegyünk egy másik klasszikus szöveget, Lucretius De rerum naturá-
ját, amelyben tagadja a személyes halhatatlanságot.

Lucretius érvei közül a következő a legemlékezetesebb: Egy ember 
azon siránkozik, hogy meg fog halni. Úgy gondolja, hogy semmiféle 
jövő nem vár rá. (…)

Nagy költeményében (…) – De rerum natura vagy De rerum dedala
naturala (A dolgok bonyolult természetéről) – Lucretius a 
következőképpen érvel:

Fájlaljátok, hogy nem lesz a tiétek a jövendő; gondoljatok arra, hogy 
előttetek már volt egy végtelen idő. Hiszen amikor megszülettél –
mondja az olvasónak – már elmúlt az a pillanat, amikor Karthágó és 
Trója küzdött a világ uralmáért. Ez azonban mindegy neked; akkor 
miért nem mindegy az, ami utánad következik? Elvesztetted a végtelen 
múltat, mit törődsz vele, hogy a végtelen jövőt is elveszted?”

Jorge Luis Borges: A halhatatlanság, Európa, 1992, 37-8.old

[Travelling without moving ]
21.

Abszolút geometria:
Az abszolút geometria axiómái és tételei közös magját alkotják a hiperbolikus és az 
euklideszi geometria axiómáinak és tételeinek.

Euklideszi geometria:
Az abszolút geometria bővítése az euklideszi párhuzamossági axiómával és 
következményeivel.

Hiperbolikus (nem-euklideszi) geometria:
Az abszolút geometria bővítése a hiperbolikus párhuzamossági axiómával és 
következményeivel.

Euklideszi párhuzamossági axióma:
Egy adott egyeneshez egy rajta kívül fekvő ponton keresztül (az általuk 
meghatározott síkban) egy és csak egy nem metsző egyenes húzható.

Hiperbolikus párhuzamossági axióma:
Egy adott egyeneshez egy rajta kívül fekvő ponton keresztül (az általuk 
meghatározott síkban) több (legalább két) nem metsző egyenes húzható.

Az abszolút, a hiperbolikus (nemeuklideszi) és az euklideszi geometria 
egymáshoz való viszonyai 

22.
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Az abszolút tételek az euklideszi párhuzamossági 
axióma felhasználása nélkül bebizonyítható tételek:

Adott egyeneshez egy külső pontból csak egyetlen merőleges húzható.

Az egyik oldal meghosszabbításakor keletkező külső szög minden  
háromszögben nagyobb mind a két szemközti belső szögnél.  

A háromszög bármelyik két belső szögének összege kisebb 2R-nél.

Történetileg az abszolút geometria formális megfelelője az ún. 
maradék axiómarendszer:

Ha Euklidész Elemek c. művének Heiberg-féle kiadásának, vagy az erről 
készült Mayer Gyula-féle magyar Elemek Első könyvére vonatkoztatjuk, 
akkor

az euklideszi párhuzamossági posztulátum (vagy axióma) elhagyásával 
kapott, így megmaradó axiómák (9 db), posztulátumok (1- 4.) és definíciók 
(23 db) rendszere. 

Abszolút tételek –
azaz az euklideszi párhuzamossági axiómától független tételek

23.

Az euklideszi geometriáról két értelemben beszélhetünk:
• történeti értelemben, és
• modern, matematikai-logikai értelemben.

• A történeti és a modern, matematikai-logikai értelemben vett 
euklideszi geometria úgy különbözik egymástól, mint két tojás, 
azaz pontosan úgy, mint 

• a maradék axiómák rendszere és az abszolút geometria rendszere.

• Aki elkülönítette vagy használta a maradék axiómarendszer 
valamely változatát, az még nem fedezte fel az abszolút 
geometriát!

[Megjegyzés]
24.

Abszolút módon bizonyítható:

Nem metsző egyenes létezése:
Van legalább egy olyan egyenes, amely egy adott egyeneshez egy 
rajta kívül fekvő ponton keresztül húzható (az általuk meghatározott 
síkban) és nem metszi azt. 

De: az unicitást (azt, hogy pontosan egy nem metsző van), nem lehet 
bizonyítani.

Nem metsző egyenesek szerkeszthetősége:
Egy adott e egyenesre merőleges síkbeli f és g egyenesek nem 
metszők. 

De: nem lehet például bizonyítani, hogy f és g egyenesek távolsága 
mindvégig állandó marad, 
azaz a nem metsző egyenesek ekvidisztanciáját (egyenlőközűségét, 
egyenlőtávolságúságát) nem lehet bizonytani,
(A koortogonálisak ekvidisztanciája nem bizonyítható.)
Nem lehet például bizonyítani, hogy f-nek és g-nek van e-tól különböző közös 
merőlegese. 

Abszolút tételek –
azaz az euklideszi párhuzamossági axiómától független tételek 2.

25.

A háromszög belső szögeinek összege pontosan 2R (két derékszög, 180°).
A háromszög oldalfelező merőlegesei egy pontban metszik egymást.
Bármely háromszög köré írható kör.
Az egyenestől egyenlő távolságra elhelyezkedő pontok a síkban maguk is 

egyenest alkotnak: az ekvidisztáns vonal maga is egyenes.
A Pitagorasz-tétel.
A körben a kerületi szög fele a vele közös íven nyugvó középponti 

szögnek.

Megjegyzések:
1.) Bármelyik, az euklideszi párhuzamossági axióma korábbi 

megfogalmazásából levezethető megfordítható tétel betöltheti az 
euklideszi párhuzamossági axióma szerepét! 

2.) Ezek bármelyikének állítása ekvivalens az euklideszi párhuzamossági 
axiómával! Történetileg: ezek voltak az ún. helyettes axiómák (pld. a 
fenti 3.)

Euklideszi tételek
• az euklideszi párhuzamossági axiómától függő tételek,
• következésképp a hiperbolikus B-L geometriában nem érvényesek

26.

A Bolyai-geometria (itt abszolút)
• az Appendix (1831, 1832) első paragrafusának Tóth Imre-féle
fordítása (minthogy az eredeti latin nyelvű)

27.

A kérdés az, hogy a B pont 
körüli forgatás során a BN
(fél)egyenes milyen BAM + ABN
szögösszegnél nem metszi az 
AM félegyenest? 

• Bolyai iménti meghatározása abszolút jellegű, amennyiben 
eldöntetlenül hagyja, hogy 

a) a BAM + ABN = 180º, vagy 

b) a BAM + ABN < 180º.

• az a) esetben az euklideszi geometriát kapjuk, 

• a b) esetben a B-L-féle hiperbolikus geometriát.

A Bolyai-geometria (à la Bolyai) 1. 28.
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A Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometriára szűkítve az 
iménti körülírást:

• a BN először nem metsző (fél)egyenes a (BN, AM) irányban 
végtelenül közeledik az AM félegyeneshez,

• azaz aszimptotikusan közeledik hozzá,

• és az általuk bezárt szög tetszőlegesen közel kerül a 0º-hoz,

• továbbá egyértelműen elválasztja a metsző és nem metsző
(fél)egyenesek halmazát

A Bolyai-geometria (à la Bolyai) 2. 

Ezért tehát lehet 
• először nem metszőnek, 
• aszimptotikus nem metszőnek, 
• határhelyzetű nem metszőnek
nevezni.

A kérdés az, hogy mit nevezzünk párhuzamosnak?

29.

El tudod fogadni, hogy vannak egymáshoz végtelenül közeledő síkbeli 
egyenesek, amelyek nem metszik egymást?

• El tudod fogadni, hogy egy adott egyeneshez és egy adott ponthoz az általuk 
meghatározott síkban végtelen sok nem metsző egyenest lehet húzni az adott 
ponton keresztül? 

•El tudod fogadni, hogy az adott egyenesre közös merőlegesek távolsága nem 
állandó, hanem távolodnak egymástól?

• Mit neveznél ekkor párhuzamosnak? 

i) Az összes nem metszőt? 

ii) A nem metszőket határoló (metszőket és nem metszőket elválasztó) két 
nem metsző egyenest?

iii) a koortogonális nem metsző egyeneseket, azaz egy adott egyenesre 
merőlegesen állított nem metszőket? Ezek távolsága azonban nem állandó, 
ha van egy adott hely, ahol a távolság minimális, ettől távolodva mindkét 
irányban növekszik a köztük lévő távolság! 

iv) Ragaszkodnál a párhuzamos „ekvidisztáns”, „egyenlőtávú” értelméhez? 
Ekkor azonban a párhuzamosok nem egyenesek! 

Problémák és kérdések 30.

Mit értsünk párhuzamoson a B-L geometriában? 1.

A nem metsző egyenesek a hiperbolikus geometriában:

• BP és BN egyaránt olyan egyenesek, amelyek nem metszik az AM egyenest, de
• az általuk bezárt szögtartományban végtelen sok további BR1,  BR2, … BRN nem 

metsző egyenes húzható!
• BN határhelyzetű, aszimptotikus, először nem metsző egyenes: AM-hez

végtelenül közeledik. 
• BR1,  BR2, … BRN  nem metsző egyenesek pedig mindkét irányban végtelenül 

távolodnak AM-től (de van egy pontjuk, amelynél a legközelebb vannak AM-
hez.)

• Az egyenestől egyenlő távolságra elhelyezkedő pontok a síkban nem alkotnak
egyenest: az ekvidisztáns vonal nem egyenes (hanem ún. hiperciklus.)

R2

A
N

M

B P
R1

R3

Azaz: 
a nem metsző egyenesek 
nem ekvidisztánsak, 
az ekvidisztáns vonalak 
pedig nem egyenesek.

31. Mit értsünk, mit érthetünk párhuzamoson a B-L geometriában? 2. 

Lehetőségek
1. A párhuzamosság euklideszi definíciójának közvetlen átvétele és 

érvényesítése:
„Párhuzamosok azok az egyenesek, amelyek egy síkban vannak és mindkét oldalt 
végtelenül meghosszabbítva egyiken sem találkoznak.”

• Ekkor minden (azaz végtelen sok) nem metsző egyenes párhuzamos.
• Ehhez el kell tekintenünk a párhuzamosok unicitásától,
• és a „párhuzamos”-nak az egész problémakört végigkísérő „ekvidisztáns”

értelmétől.

2. A párhuzamosság euklideszi definíciójának specifikálása (újradef.):

• Az először nem metsző (határhelyzetű) egyenes a párhuzamos.

• Az euklideszi definíciót ki kell egészíteni az unicitásnak az egész
problématörténetet implicite végigkísérő követelményével.

• Ehhez el kell tekintenünk a párhuzamosok az egész problémakört 
végigkísérő „ekvidisztáns” értelmétől.

32.

Mit értsünk, mit érthetünk párhuzamoson a B-L geometriában? 3. 

Lehetőségek
3. A „párhuzamos”-nak az egész problémakört végigkísérő és 

végigkísértő „ekvidisztáns” értelmének érvényesítése
• Ekkor a „párhuzamos” nem alkalmazható egyenesek közötti viszonylatra, 

• azaz el kell tekintenünk attól, hogy a „párhuzamos” kifejezést 
egyenesekre vonatkoztassuk. 

• Tehát: sem a nem metsző egyenesek általában, sem az először nem 
metsző (határhelyzetű) egyenesek nem lesznek párhuzamosak.

33.

A síkban az egy ponton átmenő egyenesek, egy adott 
egyeneshez való viszonyukat tekintve, két osztályba 
sorolhatók: a metszők és a nem metszők osztályába.

A két osztály határát alkotó egyenest az adott 
egyenessel párhuzamosnak nevezzük. 
(Lobacsevszkij 1951: 43). 

Mit ért párhuzamoson Lobacsevszkij? 
34.



4

És mit ért párhuzamoson Bolyai? 1. 

35.
.

És mit ért párhuzamoson Bolyai? 2. 

36.


