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A Bolyai-féle abszolút geometria: az I-IV. axiómacsoport.

Az euklideszi geometria: az I-IV.+ V1. axiómacsoport. 

A BL-féle hiperbolikus geometria: az I-IV.+ V2. axiómacsoport.

I. Illeszkedési axiómák: I1, I2, …, I8.

II. Rendezési axiómák: O1, O2, …, O4.
III. Egybevágósági axiómák: C1, C2, …, C5 .
IV. Folytonossági axióma(k): Co.

(Olykor Co1, Co2.)

V. Párhuzamossági axióma:

V1. Euklideszi párhuzamossági axióma: AXEP.

V2. Hiperbolikus párhuzamossági axióma: AXBLP.

Az abszolút, a hiperbolikus és az euklideszi geometria 
axiomatikus  felépítésben 146.
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4.Az abszolút, a hiperbolikus és az euklideszi geometria 
axiomatikus  felépítésben

147.

Bolyai-féle abszolút geo.: I-IV. axiómacsoport

I. Illeszkedési axiómák: I1, I2, …, I9.
I1: Két különböző ponthoz mindig tartozik egy egyenes, amely 

mindkettőhöz illeszkedik.

I2: Két különböző ponthoz nem tartozik egynél több olyan egyenes, amely 
mindkettőhöz illeszkedik.

I3: Minden egyeneshez illeszkedik legalább két különböző pont; van 
három olyan pont, amelyek nem illeszkednek egy egyenesre. 

I4: Bármely három, nem egy egyenesre illeszkedő ponthoz tartozik 
legalább egy olyan sík, amely mindhárom ponthoz illeszkedik; minden 
síknak van legalább három különböző pontja. 

I5: Bármely három, nem egy egyenesre illeszkedő ponthoz legfeljebb egy 
olyan olyan sík tartozik, amely mindhárom ponthoz illeszkedik. 

I6: Ha egy egyenes két pontja illeszkedik egy síkhoz, akkor az egyenes 
minden pontja illeszkedik a síkhoz.

I7: Ha két sík illeszkedik egy közös pontra, akkor legalább még egy van. 

I8: Van legalább négy olyan pont, amelyek nem illeszkednek a síkhoz.

Az egyes axióma-csoportok
148.

Bolyai-féle abszolút geo.: I-IV. axiómacsoport

II. Rendezési axiómák: O1, O2, …, O5 .

O1: Ha a B pont az A és a C pontok között van, akkor az A, B, C
egy egyenes különböző pontjai, és a B pont a C és az A pontok 
között is van. 

O2: Két ponthoz, A-hoz és C-hez létezik az AC egyenesnek legalább 
egy olyan B pontja, hogy C az A és B között van. 

O3: Egy egyenes három pontja közül legfeljebb egyik van a másik 
kettő között.

O4: Legyen A, B, C három, nem egy egyenesen lévő pont, és az e az 
ABC síkjának olyan egyenese, amely nem megy át az A, B, C
pontokon; ha az e egyenes tartalmazza az AB szakasz egy 
pontját, akkor tartalmazza még a BC szakasznak vagy az AC
szakasznak is egy pontját. (Pasch-axióma: „ha egy egyenes belép 
egy háromszögbe, akkor ki is lép onnan”.)

Az egyes axióma-csoportok
149.

Az abszolút geometria eszközeivel bizonyítható, hogy: 

Ha adott egy e egyenes és egy hozzá nem illeszkedő P pont, 
akkor az általuk meghatározott síkban létezik legalább egy olyan 
f egyenes, amely átmegy P-n, és nem metszi e-t.

Bizonyítható tehát a nem metsző egyenesek létezése. 

Hogyan alkossunk újabb geometriákat? Nem is egyet, 
hanem mindjárt kettőt!

Miért nem kell tehát esetszétválasztást csinálnunk a hiperbolikus 
geometria párhuzamossági axiómájának állításakor, amely 

az euklideszi geometria párhuzamossági axiómájának formális 
tagadása, és helyesen a következőképpen hangzana:

Nem igaz, hogy ha adott egy e egyenes és egy hozzá nem 
illeszkedő P pont, akkor az általuk meghatározott síkban létezik 
pontosan egy (egy és csak egy) olyan f egyenes, amely átmegy 
P-n, és nem metszi e-t. 150.
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Az abszolút geometriában (a formális tagadás) tehát csak az 
hagyja nyitva, hogy 

pontosan egy nem metsző létezik, vagy 
egynél több nem metsző létezik.

Következésképpen, az absz. geo.-ban hamis az az állítás 
(ellentmondásra vezet), hogy:

(R) Nincsenek nem metsző egyenesek.

Ha adott egy e egyenes és egy hozzá nem illeszkedő P pont, 
akkor az általuk meghatározott síkban létezik nem létezik
olyan f egyenes, amely átmegy P-n, és nem metszi e-t. 

Nézzük meg vázlatosan, hogyan lehetne bebizonyítani, hogy R
hamis!

Hogyan alkossunk újabb geometriákat? Nem is egyet, 
hanem mindjárt kettőt!

151.

Külsőszög-tétel (T1):
Az egyik oldal meghosszabbításakor  
keletkező külső szög minden háromszögben 
nagyobb, mint a két szemközti belső szög.
180º - α > β;
180º - α > γ .

Hogyan alkossunk újabb geometriákat? Nem is egyet, 
hanem mindjárt kettőt!

180º-αβ

γ

α

T2: 
Ha két, ugyanabban a síkban fekvő
e és f egyenest úgy metsz el egy 
harmadik g egyenes, hogy azoknak 
az e és f egyenesekkel alkotott 
ellentétes irányítású (alternáló) 
belső szöge egyenlő, akkor az 
eredeti két f és e egyenes nem 
metszi egymást. 

β

α
f

e

g

C

B

A

152.

Hogyan alkossunk újabb geometriákat? Nem is egyet, 
hanem mindjárt kettőt!

T. f. h., hogy f és e metszi egymást a 
C pontban úgy, hogy a g által 
létrehozott α és β szögek egyenlők. 
Ha f és e metszené egymást a C
pontban úgy, hogy a g által létrehozott 
α és β szögek egyenlők lennének, 

β

α
f

e

g

C

B

A

akkor az egyik külső szög (β) egyenlő lenne egy másik belső
szöggel (α): ⇒ ellentmondás. Tehát: f és g nem metszi egymást.

T3:
Ha két e és f egyenes merőleges ugyanarra a g egyenesre, akkor a 
két egyenes nem metszi egymást.

153.

Hogyan alkossunk újabb geometriákat? 
Nem is egyet, hanem mindjárt kettőt!

T4: 
Egy adott egyeneshez egy rajta kívül fekvő
pontból csak egyetlen merőleges egyenes 
húzható.e

P

α β*
A B

α = β* = 90º ???

T5 (konstruktív bizonyítás):
P-ből merőlegest bocsátva e egyenesre, 
majd P-ben az így kapott g egyenesre 
merőlegest állítva (f),
f és e egyenesek nem metszik egymást.

Ha a P pontból lehetne legalább két különböző
merőlegest húzni az e egyeneshez, 

akkor a PAB háromszög β* külső szöge egyenlő lenne a nem 
mellette fekvő α belső szöggel ⇔ T1 külsőszög-tétel. 

e

P

Q

f
g

154.

Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

Mit adjunk fel az axiómák közül, ha szeretnénk a következőt állítani 
és felvenni axiómáink közé? 

(R) Nincsenek nem metsző egyenesek.

AXAGB + R együtt inkonzisztens rendszert alkotnak. 

El tudunk-e távolítani csupán egyetlen axiómát úgy, hogy a 
megmaradók együtt konzisztens rendszert alkossanak, azaz 
összeférjenek az R állítással? 

Ki tudjuk-e jelölni, vissza tudjuk-e fejteni az az axiómát (vagy 
axiómákat), amely(ek)től R igazsága közvetlenül függ?

155.

Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 
Mit adjunk fel az axiómák közül, ha szeretnénk az alábbi R mondatot 
felvenni axiómáink közé? 

(R) Nincsenek nem metsző egyenesek.

AXAGB + R együtt inkonzisztens rendszert alkotnak. 

Vajon AXAGB axiómái csak együtt vezetnek olyan 
következményekre, amelyek miatt inkonzisztens R-el, azaz csak 
csak egészében, vagy olyan részhalmaza, amely már konzisztens?  

Azaz: ki tudjuk-e jelölni, vissza tudjuk-e fejteni azt az axiómát 
(vagy azokat axiómákat), amely(ek)től R igazsága
valahogy közvetlenül függ, és

el tudunk-e távolítani csupán egyetlen (vagy a halmazt alkotó
axiómák számánál kevesebb) axiómát úgy, hogy a 
megmaradók együtt konzisztens rendszert alkossanak, azaz 
összeférjenek az R mondattal? 

156.
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T4: 
Egy adott egyeneshez egy rajta kívül fekvő
pontból csak egyetlen merőleges egyenes 
húzható.

Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

Vizsgáljuk meg újra a T4-et közvetlenül 
alátámasztó bizonyítást!  

Ha a P pontból lehetne legalább két különböző
merőlegest húzni az e egyeneshez, 
akkor a PAB háromszög β* külső szöge egyenlő lenne a nem 
mellette fekvő α belső szöggel ⇔ T1 külsőszög-tétel. 

e

P

α β*
A B

α = β* = 90º ???

Tegyük most fel egy pillanatra, hogy mégis lehet!
Azaz: van olyan f és g egyenes, hogy

e, f, g egyenesek egy síkban vannak, 
f és g metszik egymást egy C pontban, és 
f és g merőlegesek az e egyenesre. 157.

Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

Tegyük most fel egy pillanatra, hogy 
mégis lehet!
Azaz: van olyan f és g egyenes, hogy

e, f, g egyenesek egy síkban vannak, 
f és g metszik egymást egy C pontban, és 
f és g merőlegesek az e egyenesre. 

e

C

A B

f g

C’

Tükrözzük az e egyenesre vonatkozólag a C
pontot az A ponton átmenő f egyenesre, és 
jelöljük a C’ pontot az egyenessel!

Kössük össze az így kapott C’ pontot az e és g
metszéspontjaként előálló B ponttal!

Az így kapott C’AB háromszög egybevágó a CAB háromszöggel (és 
jó is lenne, ha az egybevágóság megmaradna tulajdonságként, azaz, 
hogy vannak egybevágó háromszögek).

158.

Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

e

C

A B

f g

C’

Egyébként: két oldaluk és a közbezárt szögük egyenlő. (AB közös 
CA=C’A pedig a tükrözés miatt.

Tehát az egybevágóság miatt a többi szögük is egyenlő, és ezért a 
BC’ egyenes is merőleges az e egyenesre a B pontban.

Ha azonban így van, akkor mi a viszony az g egyenes és a BC’
egyenes között? 
A g egyenes és a BC’ egyenes merőleges az e egyenesre a B
pontban.
Ha ragaszkodni szeretnénk hozzá, hogy egy 
egyenesre egy adott pontjában csak egyetlen 
merőleges egyenes állítható, akkor 
a g és a BC’ egyeneseknek egybe kell esnie, 
azaz a BC és a BC’ egyenesek egybeesnek, 
egyetlen egyenest alkotnak (éppen g-t). 

159. Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

e

C

A B

f g

C’

⇒ Az f és a g egyenesnek tehát két közös pontja van: C és C’.

Ha elfogadjuk azt az axiómát, amely szerint két pont meghatároz egy 
és csak is egy egyenest (illeszkedési axióma), akkor
f és g is egybeesik.

⇒ Eredetileg éppen abból indultunk ki, hogy van legalább két 
merőleges egyenes e-re, azaz f és g különbözik. 

⇒ Ellentmondásra jutottunk, tehát eredeti feltevésünk (mely szerint 
van legalább két merőleges egyenes e-re, 
azaz f és g különbözik) helytelen volt.

Még mindig nem látszik, hogy mit is adhatnánk fel!

Honnan is tudjuk, hogy f és g is egybeesik?

Onnan, hogy két pont meghatároz egy és csak is 
egy egyenest (illeszkedési axióma)?

160.

Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

e

C

A B

f g

C’

Még mindig nem látszik, hogy mit is adhatnánk fel!

De honnan tudjuk, hogy C és C’ pontok valóban két különbözőek, 
azaz valóban két különböző pont?

Hát onnan, hogy szemléletünk, vagy az ábra ezt sugallja! 

De mi van akkor, ha C és C’ egybeesik? 
Ekkor ugyanis nem két különböző pontról van szó, ezért 

nem kell, hogy ugyanazt az egyenest 
határozzák meg, ezért 
nem kell hogy egybeessenek, és ezért 
nem kell, hogy ellentmondásra jussunk.  

Igen ám, de a szemlélet feladásán kívül nincs-e 
problémánk? 

161.
Mit adjunk fel? Mit adhatunk még fel konzisztensen? 

e

C

A B

f g

C’

Még mindig nem látszik, hogy mit is adhatnánk fel!

Igen ám, de a szemlélet feladásán kívül nincs-e 
problémánk? 

Azaz: nem lehet-e, hogy C és C’ egybeesésének elfogadása valamely 
más axiómá(k)nak ellentmond? (Mert akkor továbbra is ott vagyunk 
ahol a part szakad, hiszen végeredményben ellentmondásos a 
rendszer.)

Mi is a különbség a két eset között akkor, ha 
C egybeesik C’-vel, és akkor, ha nem?
Azaz mi is pontosan a különbség a C, A, C’ pontok 
közötti viszonyban
akkor, ha a C nem esik egybe C’-vel, és 
akkor, ha igen?

C C’A

162.
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Nem adom fel, míg egy darabban látsz?
Vagy fordítva: egy darabban látlak, hogy feladhassam? 
Mi is a különbség a két eset között akkor, ha C egybeesik C’-vel, és 
akkor, ha nem?
Azaz mi is pontosan a különbség a C, A, C’ pontok közötti viszonyban
akkor, ha (1) a C nem esik egybe C’-vel, és akkor, ha (2) igen?

És ha az A és a C’ közé felveszünk még egy pontot, mondjuk B-t 
(O2), akkor 
1.) az első esetben nem igaz, hogy 

a B pont az A és a C’ pontok között van, hiszen, 
minthogy C egybeesik C’-vel, ezért az A pont van a C(=C’) és a B
pontok között, sőt 
mivel C’(=C), ezért az B pont van a C’(=C) és a A pontok között., 

Végeredményben tehát nem igaz, hogy:
(O3) Egy egyenes három pontja közül legfeljebb egyik van a másik 
kettő között.

C C’A BC=C’ A B C’=CA B

163.

Ha az A és a C’ közé felveszünk még egy pontot, mondjuk B-t, akkor 
2.) a második esetben igaz, hogy a B pont az A és a C’ pontok 

között van, 
de sem C’ nincs az A és a B pontok között, és 
sem A pont nincs a B és a C’ pontok között,
és hasonlóan C’ helyett, megfelelőleg, az A, B, C viszonyra. 

Végeredményben tehát teljesül, hogy:
(O3) Egy egyenes három pontja közül legfeljebb egyik van a másik 
kettő között.

Nem adom fel, míg egy darabban látsz?
Vagy fordítva: egy darabban látlak, hogy feladhassam? 
Mi is a különbség a két eset között akkor, ha C egybeesik C’-vel, és 
akkor, ha nem?
Azaz mi is pontosan a különbség a C, A, C’ pontok közötti viszonyban
akkor, ha (1) a C nem egybeesik C’-vel, és akkor, ha (2) igen?

C C’A B

164.

Végeredményben a dolog oda vezet, hogy a rendezési (elválasztási) 
axiómák közül kell egyet feladni.

Az így kapott új geometria a Riemann-féle szférikus geometria.

Hogyan lehetséges az, hogy a C pont egybeesik a C’ ponttal? Milyen 
következményekkel jár mindez az egyenesre nézve? 

Mik a tulajdonságai az egyenesnek az ilyen geometriában, 
azaz mi jellemzi az ilyen egyeneseket? 

Szemléltetésképpen: 
most elindítunk egy egyenest az Univerzumban jobbra, és 

megnézzük mi történik, ha várunk egy kicsit!

Nem adom fel, míg egy darabban látsz?
Vagy fordítva: egy darabban látlak, hogy feladhassam? 

165.

A Riemann-féle szférikus geometriában:

Nem érvényes az O3 rendezési axióma (azaz Bolyai abszolút 
geometriája nem a legutolsó, legvégső, „legabszolútabb”
geometria, hanem van még tovább, mondjam még…?)

Az egyenesnek
bár nincs „vége”, de véges méretű: ⇒ véges,
de jobb azt mondani, hogy nincs határa: ⇒ határtalan.

Ha így fogalmazzuk meg a dolgot, akkor 
„végtelenség” és „határtalanság”, illetve 
„végesség” és határosság 

korábban egybeeső fogalmai itt szétválnak. 

Az egyenes, a sík, a tér véges, zárt, de határtalan alakzatok!

Nem adod fel, míg egy darabban látsz?
Vagy fordítva: egy darabban látlak, hogy feladhassalak? 

166.

Egyet mondok, kettő lesz belőle:

Próbáljuk elképzelni, hogy az f és g
egyenesek visszatérnek magukba, 

ily módon biztosítva az egyenesek 
végességet, zártságát, 

azaz C és C’ egybeesését!

☻ Mi történhet közben az f és g egyenessel? 

☻ Találunk-e valami jó analógiát, amely segít 
végiggondolni, szétválasztani a 
lehetőségeket? 

☻ Segítség: egy önmagába visszatérő zárt 
egyenes milyen geometriai alakzathoz 
hasonlít, mit juttat eszedbe?

Kettőt ígértem, hol itt a kettő? 

A B e

C(=C’)

C’(=C)

gf

167.
Egyet mondok, kettő lesz belőle:

Hát persze, hogy a kör!

Próbáljunk elképzelni a térben két hullahopp 
karikát! 

Ha feladtuk az O3 rendezési axiómát, és 
ennek következményeként azt kaptuk, hogy egy 
egyenes zárt, önmagába visszatérő vonal, 
akkor C és C’ viszonyában milyen lehetőségek 
képzelhetők el? 

1. Elképzelhetjük hogy C=C’, és ez az egyetlen 
érintkezési (metszési) pont, 

∅ebben az esetben az f és g egyenesek, általában 
pedig bármely két különböző egyenes pontosan 
egy pontban metszi egymást. 

Kettőt ígértem, hol itt a kettő? 
Szereti a tik a m1et, eeeegyen szeretünk mi kettet…

A B e

C

C’

gf

168.
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2.De elképzelhetjük őket úgy is, hogy az „átellenes”
oldalon is metszik is egymást!

⊗ Ekkor C ≠ C’, és ebben az esetben az f és g
egyenesek, általában pedig bármely két 
különböző egyenes pontosan két különböző
pontban metszi egymást.

⊗ De: két különböző pont meghatároz egy és csak 
egy egyenest (v. ö. I2) , 

tehát ha ehhez ragaszkodni kívánunk, akkor az f 
és g egyenes esik egybe, mert a két különböző
pont ugyanazt az egyenest határozza meg!

Ha tehát ragaszkodni szeretnénk az R állításhoz, 
mint axiómához, valamint ahhoz, hogy C ≠ C’, 
akkor fel kell adnunk az I2 illeszkedési axiómát is! 

Kettőt ígértem, hol itt a kettő? 
Szereti a tik a m1et, keeetten szeretünk mi egyet?

A B e

C

C’

gf

169.

Mi a módszertani, filozófiai tanulság?
170.

Egy axiómarendszer következményeit vizsgálva, azaz tételeket 
levezetve nem csak az a lehetőségünk van, hogy a neki 
ellentmondó tételt hamisnak tekintsük, 

hanem az is, hogy az ellentmondó tételt igaznak tekintsük, majd 
megpróbáljuk visszafejteni, hogy mely axiómák érintik a 
legközvetlenebbül az adott tételt, és az axiómákat adjuk fel, tekintjük 
hamisnak!

Egy matematikai elméletet nem biztos, hogy végérvényesen el kell 
dobni, mert ellentmondást találtunk, mivel inkonzisztens 
állításhalmaznak lehet olyan részhalmaza, amely konzisztens. 

(Ha az elméletet az axiómarendszerrel azonosítjuk, akkor 
mondhatjuk, hogy ami megmarad, az valamilyen értelemben már 
egy másik axiómarendszer és egy másik elmélet, és az eredetiket 
már eldobtuk. Ha az elméletet tágabban értjük, akkor nem.) 

• A Bolyai-Lobacsevszkij-féle nem-euklideszi geometria 
felfedezéséhez vezető matematikai probléma a 
„párhuzamosok problémája”

• A B-L geometria felfedezésének története tehát a 
„párhuzamosok problémájának” története

A „párhuzamosok problémájának” története

171.
Euklidész Elemek c. műve Első könyvének 5. (párhuzamossági) 
posztulátuma által felvetett probléma és az általa inspirált megoldási 
kísérletek.

„És hogy ha két egyenest úgy metsz egy egyenes, hogy az egyik oldalon 
keletkező belső szögek (összegben) két derékszögnél kisebbek, akkor a két 
egyenes végtelenül meghosszabbítva találkozzék azon az oldalon, amerre az 
(összegben) két derékszögnél kisebb szögek vannak.”

A „párhuzamosok problémája”?
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1. A Standard Matematikatörténeti Nézet

A „párhuzamosok problémája” Euklidész művéből származtatható: a 
kommentárok által felvetett kérdés, amely a párhuzamossági 
posztulátum státuszát (tétel?) feszegeti, és amely negatív megoldás 
nyert a B-L-geometria révén: axióma!

2. A Nem-standard nézet: Tóth Imre 

Az euklideszi 5. párhuzamossági posztulátum megoldás – a „párhuzamosok 
problémájának” megoldása a görögöknél.

A párhuzamossági posztulátum Elemekbeli elhelyezését figyelembe véve, a 
felépítésben betöltött szerepe szerint, valamint a corpus Aristotelicum
szövegtöredékeinek figyelembe vételével: a „párhuzamosok problémájának”
megoldása! A probléma nem innen származik, hanem ez maga a megoldás!

Az ÖP nem „axióma”, nem „tétel”, hanem „követelmény”, amely nem 
bizonyítható, de amely nélkül az euklideszi geometria nem fejthető ki.

Mi a „párhuzamosok problémája”?
173.

A megoldási kísérletek tipológiája

fogalmi: a párhuzamosság fogalmának értelmezésével, 
definiálásával,újradefiniálásával összefüggő
kísérletek,

lényegében a direkt bizonyításokhoz hasonló
kísérletek

módszertani:

az Ötödik Posztulátum bizonyításával 
összefüggő kísérletek:

1.) helyettesítési kísérletek

2.) direkt bizonyítási kísérletek

3.) indirekt bizonyítási kísérletek

A „párhuzamosok problémájának” megoldási kísérletei
174.


