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Tartalmi •
osszefoglalo: Euler egyik elfelejtett tetele determinansokra es pontok tavolsagara vonatkozik. Ha nem
gond •otsz•or-•ot•os determinansokkal szamolnunk, akkor a
tetellel a geometrai szam tasaink | s}
ot a nehez geometriai tetelek bizony tasai is | pillanatok alatt elvegezhet}o
rutinfeladatta valhatnak. A jelen dolgozatban nemcsak
ilyen bizony tasi modszereket k vanunk tan tani, hanem
| nemi fanyar humorral vegy tve | Euler es kortarsai
gondolatainak, felfedezeseinek matematikat•
orteneti hatteret is ismertetj•
uk.
Bevezetes, avagy a favago keservei
Euler minden id}ok egyik legjobb matematikusa. Nagyon
sok fontos tetele ismeretes. Van k•
ozt•
uk egy geometriai
tetel, amit azonban meg a szakemberek is csak alig-alig
ismernek. Jomagam is csak veletlen•
ul talaltam ra. Aztan pillanatok alatt megszerettem. Szinte minden heten
felhasznalom, amikor fels}
oeves egyetemi hallgatoknak tan tok alkalmazott matematikat. K•
ul•
on•
osen olyankor nagyon praktikus a tetel, amikor szam tasi munkainkhoz felhasznalhatunk olyan szam togepes szoftvert is, ami kepes
nemcsak numerikus szam tasokra, hanem formalis algebrai m}
uveletekre is.
Jomagam a DERIVE program 4.07-es valtozatat hasznalom DOS k•ornyezetben. Ennek fejlettebb valtozatat az
internetr}ol k•onnyen let•
olthetj•
uk. Alkalmasak ilyen celra
a MAPLE, a MATHCAD, a MATHEMATICA, a MATLAB programcsomagok is. Ha netan az olvasonak van
szam togepe, sz•
uksege is van geometriai szam tasokra, de
nem ismer a fent felsorolt programok k•
oz•
ul egyet (s}ot
meg hasonlot) sem, annak ok tasara hadd mondjak el egy
anekdotat.
Az amerikai favago (az ottani ,,szekely") hallotta a kocsmaban, hogy lancf}
uresszel akar •
otsz•
or annyi fat is ki lehet vagni naponta, mint fejszevel. Keservesen megsporolt
penzen vett tehat egy lancf}
ureszt, de egy het mulva meltatlankodva vitte vissza a boltba az alaposan megviselt
eszk•ozt mondvan, hogy barmennyire is er•
olk•
odik, meg
annyi fat sem tud vele kivagni, mint korabban a fejszejevel. ,,Bizonyara nem szakszer}
uen beall tva hasznalta a
gepet", mondta udvarias rosszallassal az elado, es berantotta a motort. ,,Hoppa!", mondta a favago, ,,Mi ez a
furcsa zaj?"
Nyajas Olvaso! A szam togep, amely kepes akar egy •otsz•or •ot•os determinansot is egy pillantas ideje alatt kiszamolni (nemcsak numerikusan, hanem kepletekkel is), az
a mi lancf}
uresz•
unk. Euler tetele lesz a zsinor, amit meg
kell ismern•
unk es vele be kell rantanunk a motorf}
ureszt,
hogy a hosszas szamolasok favago munkajat lenyegesen
megk•onny ts•
uk.
Ki volt Euler, az ,,ezerszem}
u" gyengenlato?
Nem mas, mint a haromszaz evvel ezel}
otti bazeli kalvinista plebanos a! Paul Euler plebanos ur is okos ember le-

hetett abban az id}oben, amikor itt Magyarorszagon a kurucok kergettek a labancokat (vagy eppen ford tva). Paul
papa, amikor a bazeli egyetemen teologiat tanult, szorgosan latogatta a kes}obb messzi f•old•on is h resse valt bazeli
matematikuscsalad egyik tagja, Jacob Bernoulli el}oadasait, annak •occse, Johann Bernoulli pedig jo baratja volt.
(Tulajdonkeppen Paul es Johann egy•
utt laktak Jacob hazaban egy ideig.)
Jacob az ,,Ars conjectandi", azaz a ,,talalgatas tudomanya" temaban rt k•onyveben oldotta meg a tetsz}oleges
r•ogz tett k = 3; 4; 5; ::: eseten az 1k + 2k + ::: + nk •osszeg
zart kepletbe formalasanak kerdeset. A k = 1 es k = 2
esetek mar korabban is ismertek voltak; az el}obbi az
n(n + 1) szorzat fele, az utobbi a (2n)(2n + 1)(2n + 2)
szorzat 24-ede. A kerdesk•ornek meg teologiai jelent}osege is van, mert k = 1, n = 17 eseten a Jezus feltamadasa utani ,,csodalatos halfogas" 153-as szamat kapjuk,
n = 6 6, eseten pedig a Jelenesek k•
onyve alapjan az ,,antikrisztus" szamakent elh res•
ult 666-ot. Ez utobbi szam
mar csak azert is erdekes, mert a 6-os szamra ep•
ul, ami
maga is 1 + 2 + 3 alaku, es itt 3 maga is 1 + 2 alaku,
marpedig a h res latin mondas szerint ,,omne trinum perfectum", azaz ,,minden, ami harmas, t•okeletes, harom
az Isten igaza". A t•
okeletes szamok az aritmetikaban |
de n cio szerint | olyan tulajdonsaguak, hogy a naluk
kisebb pozit v osztoik •osszegei. A harmas ebb}ol a szempontbol is t•okeletes, s}ot meg a ketszerese, a hatos is az.
Nek•
unk magyaroknak k•
ul•on•osen kedves az ,,•ot•odik t•okeletes szam", 33550336, amit Matyas kiralyunk matematikaprofesszora, Regiomontanus talalt meg 1461-ben. A
t•okeletes szamokrol meg annyit, hogy minden eddig talalt
t•okeletes szam olyan 1 + 2 + 3 + ::: + n alaku szam, ahol n
nemcsak, hogy pr mszam, hanem kettes szamrendszerben
csupa 1-essel, meghozza pr mszam darab egyessel rhato
fel. (A pr mszamok | de n cio szerint | olyan 1-nel nagyobb egeszek, melyek semmilyen naluk kisebb, de 1-nel
nagyobb szammal nem oszthatok.) A kettes szamrendszerben fel rt n = 11; 111; 11111; 1111111; 1111111111111
szamok t zes szamrendszerben a k•ovetkez}o t•okeletes szamokat adjak: 6, 28, 496, 8128, 33550336. Ezek k•oz•
ul az
els}o negy mar a regi g•or•og•oknel is csodalat targya volt,
az utolso pedig | mint fent eml tett•
uk | Regiomontanus (magyarosan: Kiralyhegyi Janos) jovoltabol felezer
eves. A jelen ras c mszerepl}oje, Leonhard Euler is talalt
kes}obb ket ujabb t•okelete szamot, meghozza azokat, amelyeket el}oall to n szamok kettes szamrendszerben 17 es 19
egyessel randok le. Euler t•okeletes szamai tehat olyan
1 + 2 + ::: + n alaku szamok, ahol n = 26+6+6 1 1. Azt
is Euler bizony totta, hogy egy paros t•okeletes szam mindig 1+2+:::+2m 1 alaku, ahol m egesz es 2m 1 pr m. A
paratlan t•okeletes szamokrol pedig }o sem tudott semmit
mondani, meg azt se, hogy leteznek egyaltalan. Most az
evezred legvegen is csak annyit tudunk, ha letezik egyaltalan paratlan t•okeletes szam, akkor annak iszonyatosan
nagynak kell lennie. Egyszer maga Descartes | akir}ol
majd kes}obb reszletesebben lesz szo | azt hitte, hogy
siker•
ult paratlan t•okeletes szamot talalnia. Vette ugyanis
a (11 2002 1) 3003 3003 szep szorzatot, es mivel en-

nek pontosan annyi osztojat talalt, melyek •
osszege megegyezik a tekintett szorzattal, azt gondolta, megfogott egy
paratlan t•okeletes szamot. De elnezte a szamolast, hiszen
a tekintett szorzatnak 19 is pr mtenyez}
oje, es a 19-et es
annak t•obbsz•or•oseit kifelejtette az osztok k•
oz•
ul.
A ket legkisebb t•okeletes szam, a 6-os es a 28-as is fontos
a teologiaban a fenteml tett 153 = 32 17 es 666 = 2 32 37
mellett. A 6-os t•okeletesseget az is mutatja, hogy a Joisten hat nap alatt teremtette a vilagot. A 28-as szam
pedig azon ejszakak szama | napnyugtatol szam tva az
ejszakat | am g a hold lathato. A huszonnyolcadik ejszakan aztan mar csak napkelte el}
ott lehet megpillantani
a holdat keleti iranyban, majd vagy masfel, vagy ket es
fel nap mulva nyugaton jelenik meg ujra az ,,uj" hold. A
hold egyes fazisai | ujhold, els}
o negyed, telihold, utolso
negyed, a hold elt}
unese | k•
oz•
ott gy 6{6 nem holdfazisos
ejszaka telik el Mate evangeliuma szerint Jezus nemzetsegtablaja is hasonlo rend szerint ep•
ul fel. A teremtest}ol
| a nagy ujholdtol | David kiralyig | a nagy teliholdig | 14 nemzedek a 14 napnak megfelel}
oen, Davidtol
a babiloni fogsagig | ami a hold elt}
unesenek felel meg
| ujra 14 nemzedek, majd Jezusig | az uj nagy teliholdig | ujra 14 nemzedek. Jezus halala | a megvaltas
| teliholdkor | a honap 14. napjan | k•
ovetkezett be,
ami penteki nap volt | a het 6. napja |, a feltamadas
pedig harmadnapra, a het els}
o napjara | vasarnapra |
k•ovetkezett be.
Az 1 + 2 + ::: + n alaku, ugynevezett ,,haromsz•
ogszamok"
teologiai kapcsolata mar csak azert sem elvetend}o gondolat, mert nemcsak Paul Euler, hanem tanara, Jacob
Bernoulli is kezdetben teologiat tanult. Igazabol Kiralyhegyi is kinevezett p•
usp•
ok volt! Neki csak azert nem
siker•
ult n = 26+6 1 1 mindegyikere az n-edik haromsz•ogszamkent nemcsak egy, hanem ket uj t•
okeletes szamot is talalni, mert 211 1 = 2047 nem pr mszam, hiszen
2047 = 23 89, ezert a 2047. haromsz•
ogszam osztoinak
•osszege a 23 es a 89 t•
obbsz•
or•
osei miatt nagyobb lesz, mint
maga a 2047. haromsz•
ogszam.
Jacob Bernoulli eredmenyeit targyalva ne felejtkezz•
unk el
a k = 2 esetr}ol sem az 1k + 2k + ::: + nk •
osszegnel. Az
egyik legszebb pelda: 12 + 22 + ::: + 242 = 4900 = 702 .
Rakjunk le egyforma agyugolyokat v zszintesen egy 24szer 24-es negyzetbe ugy, hogy a golyok egymassal eszakrol, delr}ol, keletr}ol, nyugatrol erintkezzenek. A keletkezett 23-szor 23 g•od•
orbe ujra rakjunk golyokat, es ezt foly•
tassuk a fels}obb retegebe is. Osszesen
tehat 4900 golyot
tudunk gy gulaba rakni. Az n reteget tartalmazo kupacot befoglalo negyoldalu gula terfogatat k•
onnyen kiszam thatjuk. Mar negy evszazada Kepler ugy sejtette,
hogy ha a lehet}o legs}
ur}
ubben akarjuk elhelyezni a terben
a golyokat, akkor az elmondott modszernel nincs jobb.
Ezt azonban | teljes precizitassal es elfogadhatoan egyszer}
uen | mindmaig senkinek sem siker•
ult bebizony tani.
(A zsenialis Keplerr}
ol itt most csak annyit, hogy karrierjet csillagjoslassal es mestere kutatasi eredmenyeinek eltolvajlasaval kezdte, tovabba a bolond Rudolf kiralyunk
meg inkabb elbolond tasaval, aztan nagyszabasu pereskedesei k•oz•ott azt is komolyan bizony tania kellett a t•or-

veny el}ott, hogy edesanyja nem igazi boszorkany (akit be
is b•ort•on•oztek ezzel a vaddal).
Az azonban nem volt szep dolog Madachtol, hogy Keplernet leder n}okent tette meg }osanyanknak, Evanak a Tragediaban.)
Borbala asszony ugyan nem volt jo felesege Keplernek,
meg is }or•
ult, es hamar meg is halt, de hagyott legalabb nemi vagyonkat a gyermekeire. Kepler kes}obb ujra n}os•
ult,
most mar nagy k•or•
ultekintessel megvalasztva a menyasszonyt, de masodszorra sem volt tul sok szerencseje.
Maradjunk meg egy kicsit Kepler 4900 agyugolyojanal,
melyek 24 retegben vannak gulaba rakva. Le lehet-e
szedni a retegeket egeszben a gularol ugy, hogy a retegnegyzetekb}ol eppen egy 70-szer 70-es negyzetet rakjunk
ki? Ezt Gardner, a h res matematikus-rejtvenykesz t}o
kerdezgette 1966-tol kezd}od}oen. Rendk v•
ul neheznek
bizonyult a feladat! Termeszetesen senki sem tudott
el}oallni a megoldassal, pedig nagyon sokan probalkoztak.
Aztan 1978-ban Mullin bebizonyitotta | nagyon nehez
szamolasok utan | hogy nem lehet a k vanalmaknak
megfelel}oen lebontani a gulat.
Nyolc evvel ezel}ott magam is megprobalkoztam a bizony tas leegyszer}
us tesevel. Bevallom, nem siker•
ult. Azt
azonban eszrevettem, hogy ha a retegeket nem egy 70-szer
70-es negyzetbe, hanem egy 71-szer 71-esbe kell raknunk,
akkor meg lehet oldani a feladatot.
A 1k + 2k + ::: + nk •osszegr}ol a k = 3 esetben csak megeml tj•
uk, hogy Jacob Bernoulli eredmenyei szerint ez az
•osszeg eppen a n-edik haromsz•ogszam negyzete. Ez a
fenteml tett ,,teologiai" szamoknak meg a szerencseszamkent is ismeretes 6. haromsz•ogszamnak, a 21 = 3 7-nek
is k•
ul•on erdekesseget ad, hiszen
1 1 1 + 2 2 2 + ::: + 6 6 6 = 32 72
1 1 1 + 2 2 2 + ::: + 7 7 7 = 24 72
1 1 1 + 2 2 2 + ::: + 17 17 17 = 1532 = 34 172
1 1 1 + 2 2 2 + ::: + (6 6) (6 6) (6 6) = 666 666
Jacob Bernoulli •occse, Johann | Paul Euler jobaratja |
kezdetben orvosnak kesz•
ult, bar apja keresked}onek szanta. Neki k•osz•onhetj•
uk a | tan tvanyarol elnevezett |
L'Hospital-szabalyt. (Ennek a szabalynak a seg tsegevel
nagyon jol k•ozel thetj•
uk peldaul ket nagyon kicsi pozit v
szam hanyadosat, mint peldaul az (1 cos 2x)=x2 hanyadost, oly modon, hogy a szamlalot is es a nevez}ot is
nehanyszor derivaljuk | mindegyiket ugyanannyiszor |
am g csak a a hanyadosuk k•onnyen megbecs•
ulhet}ove nem
valik. Peldank eseteben a szamlalo masodik derivaltja
4 cos 2x, a nevez}oe 2, gy az eredeti hanyados nagyon k•ozel van 2-h•oz, hiszen cos 2x nagyon k•ozel van 1-hez.
Paul Euler plebanos ur nemcsak a tanarat es baratjat valasztotta meg jol, hanem elete parjat is. Felesege szinten
regi bazeli tudoscsaladbol szarmazott. A jelen rasunk
c mszerepl}oje 1707. aprilis 15-en sz•
uletett es a Leonhard
nevet kapta a keresztsegben. Mivel a csalad tudasvagyban nem, de anyagiakban meglehet}osen sz}
uk•olk•od•ott, az

apa a at papnak szanta. Mivel nem esik messze az alma a fajatol, es ifjukoraban maga Paul Euler is szeretettel foglalkozott matematikaval Jacob Bernoulli irany tasa
mellett, nem meglep}
o, hogy az ifju Leonhard is nagy szorgalommal latogatta Jacob •
occsenek | apja baratjanak |
Johannak az orait. (Jacob mar Leonhard sz•
uletese el}ott
meghalt.) Johann Bernoulli hamar felismerte az ifju Leonhard Euler kirobbano tehetseget, es k•
ul•
on is foglalkozott vele. Leonhard jo baratja lett Johann Bernoulli ket
anak, Nicolausnak es Danielnek is, akik szinten h res
matematikusok lettek kes}
obb. A Bernoulli csalad aztan
rabeszelte Euler papat, hogy hadd ne menjen papnak Leonhard, aki azutan annak rendje es modja szerint kivalo
eredmennyel magiszteri tudomanyos fokozatot szerzett.
Ez mar harom evszazada is gy volt: Miutan a rendk v•
ul tehetseges atalember kit}
un}
o eredmennyel befejezi a
tanulmanyait, egyszer}
uen nem jut neki semmilyen allas.
Tizenkilenc evesen sikertelen•
ul palyazott meg egy tanari
allast, mellekelve hangtani targyu disszertaciojat. Csakhamar elnyerte a parizsi akademia elismereset is egy hajozassal kapcsolatos problema megoldasaval egy palyazat
kereteben. Elismeres, szakmai siker volt tehat, de megelhetes nem. Az egeszb}
ol az lett, hogy huszevesen fel•
ult
egy rajnai hajora, es a tengerre erve elvitorlazott Szentpetervarra, ahol baratai, a korabban odatelep•
ult Daniel
} eszk•
es Nikolaus vartak. Ok
oz•
oltek ki az ujonnan alap tott akademian egy megh vast az ifju Eulernak. Mit tesz
az egy nyomorgo zseninek, ha nem a mathezis, nem is a
physica, hanem az elettan tudomanyaban kell m}
uk•odnie?
Megelhetesi gondjai nyilvan folyamatosan voltak, de maganeleti gondjai nem nagyon, hiszen Euler 1741-ig ott
is maradt a Szentpetervari Akademian, es meg is n}os•
ult
26 eves koraban. Felesege a fest}
oakademia igazgatojanak leanya. (Kes}obb •
osszesen tizenharom gyermek sz•
uletett Eulerreknal.) Eulernek a munkaja is k•
ozelebb ker•
ult a matematikahoz. Az akkoriban iszonyatos meret}
uve hatalmasodo Oroszorszag terkepeinek kidolgozasan
munkalkodott. Rament fel szeme vilaga harmincegy eves
koraban. Aztan a politikai helyzet is elromlott Oroszorszagban, es ez | t•
obbek k•
oz•
ott | a tudomany m}
uvelhet}osegenek sem tett jot. Igy 1741-ben Euler elfogadta
a berlini akademi ajanlatat, es az ottani akademia matematikai osztalyanak vezet}
oje lett 1766-ig.
Katalin carn}o akkor visszah vta Szentpetervarra. Az akkor 59 eves Euler munkalend•
ulete azonban meg teljesen
t•oretlen, bar mar megmaradt fel szemere is majdnem teljesen vak. Elete vegeig, 1783-ig, rendk v•
ul sok tudomanyos m}
uvet rt es diktalt tan tvanyainak. A negyedevezreddel ezel}otti matematika minden fejezeteben vannak
rendk v•
ul fontos, Eulert}
ol szarmazo eredmenyek. Annyi
a Euler-tetel, hogy nagyon k•
onny}
u egyet | ha meg oly
fontos is | egy kis id}
ore elfelejteni.
Euler olyannyira termekeny es zsenialis volt, annyira eszrevett mindent, ami akar nehezen eszrevehet}
o, akar nem
lehetett nem eszrevenni, hogy a vaksi tudost ,,ezerszem}
u" mesternek neveztek. ,,Olvassak Eulert, }
o a mester•
unk mindenben," rta a francia Laplace, az Euler utani
tudosnemzedek egyik legkivalobbja. (Laplace nemcsak

kivalo tudos volt, hanem igazi jo k•op•onyegforgato politikuskent is nevet szerzett. Egyszer, amikor az akademia
titkari szekere a Fourier es a Biot nevek k•oz•
ul kellett
valasztani, Laplace ezt nyilatkozta | feltehet}oen azert,
hogy egyik jel•olt partjanak a joindulatat se vesz tse el |:
,,Ket szavazolapot t•olt•ottem ki, az egyiket megsemmis tem, a masikat az urnaba teszem; gy magam sem tudom,
kire szavaztam." Tan kiatalalta, Nyajas Olvaso | hiszen
politikusrol van szo |, hogy mindket cedulan ugyanaz a
nev szerepelt?)
Mi az a rettenetes ,,determinans", es hogy a
csudaba vegezz•
unk vele?
A jelen munka c mszerepl}oje egy olyan tetel, amely •otsz•or •ot•os determinansok kiszam tasat igenyli. Akinek pap ron kezzel kell ilyen determinansokat s}
ur}
un kiszamolni,
az meg a haromszaz evvel ezel}otti bazeli plebanos nejet is
felemlegeti. De Euler munkassaga ota eltelt egy negyed
evezred, es egy ujkiadasu vaskos tudomanyos k•onyv arabol mar egeszen jo szam togepet lehet venni. Azzal pedig
ugyanolyan k•onnyedseggel lehet akar •otsz•or •ot•os determinansokat is szamolni, amilyen k•onnyen el lehet osztani
mondjuk kalkulatorral egy nyolcjegy}
u szamot egy masik
nyolcjegy}
uvel, vagy ki lehet szam tani a 2 tizenkettedik
gy•oket (ez utobbi a zeneben fontos szam).
Ezer eve a papat (a magyar kiralysag alap tasaban II.
Szilveszter neven k•ozrem}
uk•od}o), korabban matematikaban (is) kivalo Gerbert (ejtsd: Zserber) baratot irigyei azzal vadoltak, hogy az •ord•oggel cimboral, mert csak az •ord•og tan thatta meg arra, hogy akar t zezernel is nagyobb
szamot akar szaznal is nagyobb szammal el tud osztani, mik•ozben a magakesz tette tologatos szamologepet |
az zserberi abakuszt | p•
uf•oli. Majdnem negyszaz eve
a atal Pascal adohivatalnok apjanak fogaskerekes szamolomasinat szerkesztett. Fel evszazada Neumann Janos pedig azzal az •otlettel j•ott el}o, hogy a gepzongorak
kottajakent u
•zemel}o lyukszalagokkal nemcsak adatokat,
hanem bonyolult szam tasi utas tasokat is lehet adni egy
gepnek, aminek ha ideje nem is, de a t•
urelme vegtelen a
favago szamolgatasokhoz.
De mi az a determinans, es hogyan kell kiszamolni? Tetsz}oleges pozit v n-re van ertelme n-edrend{ determinansrol beszelni. Adva van n-szer n szam vagy keplet, ezeket
elrendezz•
uk n darab sorban egymas ala, minden sorba
pontosan n darab szamot vagy kepletet rakva. Az els}o
sort jel•olje mondjuk az A szimbolum, a masodikat a B
szimbolum, stb., az utolso sort pedig mondjuk a Z szimbolum. Az oszlopat jel•oljek ugyanugy az A, B, ..., Z
szimbolumok. Egy tetsz}oleges i szimbolum soranak es
j szimbolum oszlopanak keresztez}odeseben allo szamot
vagy kepletet az ij kett}os szimbolummal jel•olj•
uk. Nevezetesen a masodik sor els}o eleme gy a BA szimbolum lesz,
az utolso sor utolso eleme pedig a ZZ szimbolum. Most
az egesz tablazat determinansa de n cio szerint egyetlen
szam vagy keplet lesz, ami a tablazatban szerepl}o szamok vagy kepletek egymassal valo •osszeszorzasaval es a
szorzatok el}ojeles •osszeadasaval keletkezik.
Ha n = 1, akkor a determinans de n cio szerint maga az

egyetlen szam vagy szimbolum, ami ott van, azaz [AA] deAB
terminansa AA. Ha n = 2, akkor de nicio szerint [AA
BA BB ]
determinansa az AA BB AB BA keplet. Nagyobb n-re
pedig ugy de nialjuk a determinans erteket, hogy el}osz•or
le rjuk az
( 1)k AA BB ::: ZZ
szorzatot a k = 0 ertekadassal, aztan hozzadjuk azt a
hasonloan kepzett szorzatot, amit ugy kapunk, hogy a
szorzotenyez}o ketbet}
us szimbolumok k•
oz•
ul kett}ot kivalasztunk, azoknak a masodik elemet egymassal felcserelj•
uk, tovabba k erteket eggyel n•
ovelj•
uk.
Ezutan egy harmadik tag is k•
ovetkezik, amit ugyanugy
kepez•
unk. Es gy tovabb mindaddig, am g az }
osszes lehetseges szorzatot nem kepezt•
uk.
Ett}ol a ponttol kezdve a jelen ras felhasznalja a szam togep aprolekos munkajat. Peldanak okaert a kompjuteremmel kiszam ttattam a 3-adrend}
u, a 4-edrend}
u, es az
5-•otrend}
u determinansokat.
Ezek az alabbi harom kepletben lathatok (az utobbi kett}o
szorzatta alak tasok utan nemileg r•
ovidebb formaban).
AA BB CC AA BC CB AB BA CC + AB
BC CA + AC BA CB AC BB CA
AA (BB (CC DD CD DC) + BC (CD DB CB
DD) + BD (CB DC CC DB)) AB (BA (CC
DD CD DC) + BC (CD DA CA DD) + BD
(CA DC CC DA)) + AC (BA (CB DD CD
DB) + BB (CD DA CA DD) + BD (CA DB
CB DA)) AD (BA (CB DC CC DB) + BB
(CC DA CA DC) + BC (CA DB CB DA))
AA (BB (CC (DD EE DE ED)+CD (DE EC DC
EE)+CE (DC ED DD EC)) BC (CB (DD EE
DE ED)+CD (DE EB DB EE)+CE (DB ED DD
EB))+BD (CB (DC EE DE EC)+CC (DE EB
DB EE) + CE (DB EC DC EB)) BE (CB (DC
ED DD EC) + CC (DD EB DB ED) + CD (DB
EC DC EB))) AB (BA (CC (DD EE DE ED)+
CD (DE EC DC EE)+CE (DC ED DD EC))
BC (CA (DD EE DE ED) + CD (DE EA DA
EE)+CE (DA ED DD EA))+BD (CA (DC EE
DE EC)+CC (DE EA DA EE)+CE (DA EC DC
EA)) BE (CA (DC ED DD EC)+CC (DD EA
DA ED)+CD (DA EC DC EA)))+AC (BA (CB
(DD EE DE ED) + CD (DE EB DB EE) + CE
(DB ED DD EB)) BB (CA (DD EE DE ED)+
CD (DE EA DA EE)+CE (DA ED DD EA))+
BD (CA (DB EE DE EB) + CB (DE EA DA
EE)+CE (DA EB DB EA)) BE (CA (DB ED
DD EB) + CB (DD EA DA ED) + CD (DA EB
DB EA))) AD (BA (CB (DC EE DE EC)+CC
(DE EB DB EE)+CE (DB EC DC EB)) BB
(CA (DC EE DE EC)+CC (DE EA DA EE)+CE
(DA EC DC EA))+BC (CA (DB EE DE EB)+
CB (DE EA DA EE)+CE (DA EB DB EA)) BE
(CA (DB EC DC EB) + CB (DC EA DA EC) +
CC (DA EB DB EA)))+AE (BA (CB (DC ED
DD EC) + CC (DD EB DB ED) + CD (DB EC
DC EB)) BB (CA (DC ED DD EC)+CC (DD

EA DA ED) + CD (DA EC DC EA)) + BC (CA
(DB ED DD EB) + CB (DD EA DA ED) + CD
(DA EB DB EA)) BD (CA (DB EC DC EB)+
CB (DC EA DA EC) + CC (DA EB DB EA)))
Nyajas Olvaso, siker•
ult teljesen elriasztanom? Mi lehet
akkor, ha n erteke nem csak 5, hanem joval nagyobb? Annyit azonban vigasztalasul hadd rjak ide, hogy ha konkret szamadatokkal kell dolgoznia a gepnek, akkor szamtalan tr•
ukk bevethet}o a szam tasok legegyszer}
us tese celjabol. Err}ol k•onyveket rtak mar, es az ilyen tudomanyokban nagy erdemei vannak K}
onig Denes es Egervary
Jen}
o matematikusainknak szazadunk els}o feleb}ol, akikr}ol
a magyar modszer elnevezes is meghonosodott a modern
matematikaban.
Mire jo ez a sz•
orny}
useges determinans?
Nagyon sok mindenre jo a determinans fogalma es kiszam tasa! Peldaul, ha a 3x + 2y = 9; x + 4y = 8 egyenletrendszert akarjuk megoldani, akkor az x erteket a [98 24 ]
tablazat (mas neven matrix) determinansanak es a [31 24 ]
determinansanak hanyadosakent is megkaphatjuk. Azaz
x = (9 4 2 8)=(3 4 1 2) = 2. T•obb ismeretlenre, un.
linearis egyenletrendszerre is m}
uk•odik valami hasonlo.
Ez a nevezetes Cramer-szabaly, amit az Eulerrel majdnem egyid}os, szinten svajci matematikusrol es lozofusrol
neveztek el. (Cramer talalta fel azt a paradoxont is, miszerint egy n-edfoku egyenlettel megadhato g•orbet nem
mindig hataroz meg n(n + 3)=2 pont, de eggyel t•obb pont
mar tulhatarozza.)
Ime egy masik el}ofordulasa a 2-odrend}
u determinansnak:
Ha k•oz•os nevez}ore hozzuk es egymasbol kivonjuk az a=b
es c=d t•orteket, akkor a szamlaloba [ab dc ] determinansa,
a nevez}obe pedig a cd szorzat ker•
ul. Ha a; b; c; d pozit v szamok, akkor a koordinatarendszerben az origo es a
(0; b), (d; 0) pontok alkotta dereksz•og}
u haromsz•og ter•
ulete eppen a fenti nevez}o fele, azaz bd=2, mik•ozben az
origo, az (a; b) es a (c; d) pontok haromsz•ogenek ter•
ulete
eppen a fenti szamlalo fele, azaz a [ab dc ] determinans abszolutertekenek a fele. Ezert aztan az origo, az (a; b) es
a (c; d) pontok pontosan akkor vannak egy egyenesen, ha
[ab dc ] determinansa nulla. Hasonlo all tasok magasabb dimenzioban is igazak. Es ilyen jelleg}
u lesz •ot dimenzioban
is Eulernak ebben a dolgozatban targyalt tetele.
Miert eppen tavolsagok negyzete?
Ha egy egyenes vonalon mozgunk, es arra vagyunk kivancsiak, hogy ket pont mennyire van k•ozel vagy tavol egymashoz, nyilvanvaloan az egyenes menti tavolsagot szamolunk. Ha el}ore haladunk, hozzadjuk a tavolsagot, ha visszafele haladunk, levonjuk a tavolsagot abbo
a szambol, ami kifejezi, milyen messze jutottunk. Minel nagyobb tavolsagot tesz meg valaki, annal nagyobb
az utazasi hatekonysaga. A ket dolog termeszetes modon
egyenes aranyban all egymassal.
Az viszont mar Euler koraban is vilagos volt az okos embereknek, hogy a s kon (vagy a (f•old)g•ombe felsz nen), es
terben sokkal bonyolultabbak a tavolsagi viszonyok.

Ha Euler kiter tett egy terkepet egy hatalmas asztalra, es
hogy romlo szemevel is jol lathassa a s•
otet szentpetervari
esteken, odatett az asztal k•
ozepere egy talpas gyertyatartot, akkor meg gyelhette, hogy egy ketszer magasabb
gyertyatartoba nemcsak 2, hanem 4 gyertyat kell tennie,
ha a gyertyatarto t•
ovenel ugyanolyan megvilag tast akar
a terkepen. Azt is tudtak a szentpetervari pattantyusok,
hogy ha egy agyuval mondjuk •
ot•
odevel messzebb akarnak
ell}oni, akkor nemcsak 20 szazalekkal t•
obb puskaport kell
az agyucs}obe t•omni, hanem majdnem masfelszer annyit.
Azt pedig mar Kepler is tudta masfel evszazaddal Euler
el}ott, hogy a bolygoknak a napra mer}
oleges iranyu sebessege nem a naptol mert tavolsaggal, hanem annak a
negyzetevel ford tottan aranyos. Az is vilagos volt Euler
k•or•
ul minden terkepkesz t}
onek, hogy ha meg•
otsz•or•ozik
mondjuk egy terkep lepteket, akkor nem •
otsz•
or, hanem
huszon•otsz•or annyi reszletet lehet ra rni es rajzolni a terkepre. Ha tavcs}ovel szemlelj•
uk az eget, akkor a tavoli dolgokat ketszer k•
ozelebb hozo tavcs•
ovekkel nem ketszer, hanem negyszer annyi csillagot tudunk megszamolni
egy csillagkepben, mint szabad szemmel. Ha a carn}o parancsara nemcsak 10 napi jarasnyi tavolsagbol szednek
adot, hanem mondjuk 14 napi tavolsagbol, akkor majdnem ketszerakkora summa j•
on •
ossze, nemcsak 40 szazalekkal t•obb.
•
Osszegezve:
Ha nemcsak egy dimenzioban tekinj•
uk a tavolsag hatasat, akkor nemcsak egyszer}
uen a tavolsagot
kell gyelembe venn•
unk, hanem inkabb annak a negyzetet. A lejobb pelda erre talan a ket es felezer eves Pitagorasz-tetel. Ha ket napig vandorlok Sziberiaban a homez}ok•on, es egyik nap keletre megyek p versz tavolagra
(verszt = regi orosz merf•
old, 1067 meter), a masik nap is
keletre megyek q verszt tavolsagra es gy a ket nap alatt
a kiindulasi helyt}ol r verszt tavolsagra ker•
ultem, akkor
nyilvan r = p + q. Ha pedig a masodik napon nyugatra
tartok, akkor r = p q (felteve, hogy p q). Ellenben ha
a masodik napon akar eszakra, akar delre tartok, akkor
pedig r2 = p2 + q 2 . Azaz mer}
oleges iranyu hatasoknal
nem a tavolsagokat, hanem azok negyzeteit kell gyelembe venni az •osszegzeseknel.
Kimondjuk mar vegre a c mszerepl}
o tetelt?
Jel•olj•on A; B; ::: terbeli pontokat. Az i es j jel{ pontok
tavolsaganak negyzetet pedig jel•
olje az ij jel•
oles. Felh vom a gyelmet arra, hogy itt ij nem feltetlen•
ul szamszer}
us tett, inkabb csak a ter•
uletmerteke peldaul egy olzan
(terbeli) negyzetnek, aminek ket szomszedos csucs i es
j. Tekints•
unk a haromdimenzios terben egy tetsz}oleges
ABC haromsz•oget, es tekints•
unk meg egy szetsz}oleges D
pontot a terben. Most kepzelj•
unk el egy olyan specialis E pontot a terben, ami mind az A; B; C; D pontok
mindegyiket}ol egyenl}
o tavolsagra van. Az E pontnak nyilvan az ABC haromsz•
og k•
ore rhato k•
or k•
ozeppontjaban
a haromsz•og s kjara mer}
oleges egyenesen kell lennie. Ha
az A; B; C; D pontok egy s kban vannak, akkor nem biztos, hogy megvalaszthato ezen a mer}
oleges egyenesen az
E pont helyzete ugy, hogy ett}
ol a D pont is ugyanolyan
messze legyen, mint a az A; B; C pontok. De ilyen esetben

az E pontot az ABC haromsz•og s kjatol nagyon messze
lev}onek vessz•
uk fel, es elhanyagoljuk azt a pici hibat, amit
azzal vet•
unk, hogy az E ponttol a D pont tavolsagat is az
masik harom pont tavolsagaval egyez}onek vessz•
uk. Mivel specialisan vett•
uk fel az E pontot, ezert most az AE,
BE, CE, DE ter•
uletek egyenl}oek.
Euler ugynevezett negypont-tetele azt mondja ki, hogy az
A; B; C; D; E pontokkal fel rva ugyanugy az •ot•odrend}
u
determinansot, mint ahogy azt fent tett•
uk, a determinans pontosan akkor lesz nulla, ha a D pont rajta van az
ABC haromsz•
og s jan.
Lassunk egy peldat: Egy kocka egyik lapjanak a k•ozeppontja legyen az E pont, a kocka elhossza legyen 2
egysegnyi, a szemk•ozti lap csucsai pedig k•orbe legyenek A; B; C; D. Ekkor AB = BC = CD = DA = 4
AE = BE = CE = DE = 6 es AC = BC = 8. Termeszetesen ii es ij = ji minden i; j pontra. Mindamellett a
04846
40486
84046
48406
66660
szamnegyzet determinansa valoban nulla. Aki nem hiszi
szamoljon utana, de berregtetheti a ,,szam togepes lancf}
ureszt" is. (Jomagam lancf}
uresze DERIVE 4.07 t pusu,
es nem kell bele sem W95-•os, sem W98-as oktanszamu
u
•zemanyag, sem k•
ul•onleges motoralkatresz, ugyanis mindenfele motorral m}
uk•odik, meg roncstelepeken llerekert
kaphato 286-os gepekkel is, hagyomanyos ,,DOS" u
•zemanyaggal.)
De mit jelent mindez sok dimenzioban?
Egyszer egy tan tvanyom szent•
ul hitte, hogy matematika
alapjai vannak az UFO-jelensegeknek. A marslakok igenis k•onnyeden utazhatnak a negyedik dimenzioban. Erre
visszakerdeztem, hogy ha mar ennyire jol ismeri a negyedik dimenziot, akkor mondja mar meg, hogy hany ele van
egy negydimenzios kockanak. Mert en nagyon jo ismerem a negyedik es dimenziot, valamennyire latok is ott,
de meg egyetlen nagyszem}
u, cs•okevenyes meret}
u z•old emberket sem lattam arrafele.
• sem, hany ele van a
Nyajas olvaso, ha nem tudja On
negydimenzios kockanak, akkor a jelen ras jelen szakaszat inkabb hagyja ki, mert itt most azt k serelem meg,
hogy megmagyarazzam Euler tetelenek a jelenteset nem
kevesebb, mint 6 es 10 dimenzioban. Raadasul ketfelekeppen is.
Akarhogyan is az •ot•odrend}
u determinansban olyan szorzatok vannak el}ojelesen •osszeadva, melyek mertekegysege a ter•
ulet mertekegysegenek az •ot•odik hatvanya, azaz
nem negyzetcentimeter, vagy k•obcentimeter, hanem ,,tizedhatvanycentimeter". Maskeppen szolva, tulajdonkeppen a t zdimenzios terben van ketszer hatvan darab t zdimenzios teglatest•
unk, melyek kiterjedese ketdimenzionkent az ij ter•
uletekkel van megadva, es ezen ter•
uletek
szorzata a t zdimenzios teglatestek terfogata. (A teglatestek k•oz•ott szep szammal vannak teljesen laposak is,
melyek terfogata nulla.) Es az a teny, hogy a determinans

nulla, azt jelenti, hogy a t zdimenzios teglatestek egyik
hatvan darabos halmazanak •
osszterfogata megegyezik a
masik hatvan darabos •
osszterfogattal.
A masik magyarazat csak •
ot dimenzio kiterjedes}
u. Rendelj•
uk hozza az •otdimenzios koordinatarendszer tengelyeit egyesevel az A; B; C; D; E pontokhoz, es mind az •ot
ponttal k•
ul•on-k•
ul•on tegy•
uk a k•
ovetkez}
oket: Az i ponthoz felvesz•
unk egy i0 jel}
u pontot az •
ot dimenzioban ugy,
hogy annak a j koordinatatengely szerinti koordinataja
eppen az ij jel•olesel jel•
olt ter•
ulet. Euler tetele tulajdonkeppen azt all tja, hogy a D pont pontosan akkor van
rajt az eredeti haromdimenzios terben a az F s kon, ha a
az •otdimenzios terben az origot es az •
ot darab i0 ponttal
•osszek•ot}o •ot darab egyenes mind mer}
oleges egyazon, az
origon atmen}o egyenesre.
Nagyon nehez bizony tani Euler tetelet, ugye?
Egyaltalan nem! Csak a fenteml tett Pitagorasz-tetelt es
a Descartes-fele haromdimezios koordinatarendszert kell
felhasznalnunk. Ha mar ujra szoba j•
ott a t•
obb mint
negy evszazada sz•
uletett francia lozofus es matematikus,
megengedem magamnak hogy csak egyszer}
uen ,,Dekart"
neven emlegessem, csak gy magyarosan. Fiatal koraban
katonakent hazankban is harcolt, de hadsereget Ersekujvarnal megvertek annak a Bethlen Gabornak a csapatai,
akinek a kepet most 2000-ben a 2000 forintoson lathatjuk. Akkortajt t•ortent Dekarttal, hogy a Duna mellett
t•obbsz•or almot latott, melynek hatasara felhagyott a katonaskodassal, es inkabb a tudomanynak es lozo anak
szentelte az eletet. (Az almaihoz nyilvan az a remalom is
hozzajarult, hogy sereget a mieink elpaholtak, parancsnokat elfogtak.)
Descartes | mint nagy lozofus | mondta, hogy ,,Gondolkodom, tehat vagyok." Egyik doktoranduszom erre
alapozta az egyik mikroszoft-csufolo parodiaprogramjat.
A vindoz-ablakban megjelenik Descartes kepe, mintha
ma is elne, mozog a szaja, es magyarul | de termeszetesen francias akcentussal | miel}
ott megmerevedne az arc,
kimondja a Windows lozo ajat: ,,Gondolkodom, tehat
fagyok."
Komolyra ford tva a szot: Tekints•
uk a terbeli xyz koordinatarendszert. Az altalanossag korlatozasa nelk•
ul feltehetj•
uk, hogy a ABC haromsz•
og s kja a z = 0 egyenlet}
u
s k, a C pont a x-tengelyen van, a D pont a z-tengelyen
van, Az A; B; C pontok x-koordinatajat jel•
olje rendre
a; b; c Az A; B pontok y-koordinatajat pedig jel•olje a; b,
respectively. A C pont y-koordinataja es z-koordinatak
mind nullaval egyenl}
ok. A D pont eseteben az x-koordinata 0, az y-koordinata is 0, z-koordinatat pedig jel•olje d.
Most a Pitagorasz-tetel miatt AD = a2 + 2 + d2 , BD =
b2 + 2 + d2 , CD = c2 + 2 + d2 , AB = (a b)2 + (
)2 ,
2
2
2
2
AC = (a c) + , BC = (b c) + , Mindezekb}ol
kiszam tva az Euler-tetelbeli determinansot azt kapjuk,
hogy a determinans erteke:
2

8d ((a

c)

(b

2

2

c) ) AE :

•osszek•ot•o egyenes iranytangense megegyezne a B es C
pontokat •osszek•ot•o egyenes iranytangensevel. Tehat a
determinans akkor es csak akkor nulla, ha d = 0. Eppen
ezt all tja Euler tetele!
Most elkezdj•
uk a lancf}
uresszel az erd}
oirtast!
A lancf}
uresz bemeleg tesere bizony tsuk be a Heron-kepletet. Adott a s kon egy tetsz}oleges haromsz•og. Ha a
ker•
ulete 2s, ket oldala pedig a es b, akkor a Heron-keplet
szerint a haromsz•og ter•
uletenek negyzete
s(s

a)(s

b)(a + b

s):

Az a es b oldalak k•oz•otti haromsz•og-csucsot jel•olje C, az
a oldallal szemben legyen az A csucs, a b oldallal szemben legyen az B csucs, a D pont pedig legyen a C csucsbol indulo magassagvonal talppontja. Marmost a haromsz•og ter•
ulete negyzetenek negyszerese nyilvan AB CD.
Az altalanossag korlatozasa nelk•
ul feltehetj•
uk, hogy s =
a + b 1. Most a Pitagorasz-tetel miatt AD = b2 CD,
BD = a2 CD. Tudjuk tovabba, hogy AB = (2s a
b)2 = (a + b 2)2 , AC = b2 , BC = a2 . Mivel most a
D pont az ABC haromsz•og s kjan van, az Euler-tetelbeli
determinans erteke nulla. Kifejezve ebb}ol az egyenletb}ol
CD erteket, es abbol kepezve az AB CD szorzatot, es
azt szorzatta bontva azt kapjuk, hogy
4(a

1)(b

1)(a + b

1):

Ennek negyede | mivel s = 1 | valoban
s(s

a)(s

b)(a + b

s):

Masodik gyakorlatunk az lesz, hogy megnezz•
uk, milyen
•osszef•
ugges all fenn az r sugaru k•orbe rt a; b; c oldalu
haromsz•og oldalai es k•or sugara k•oz•ott. Az A; B; C
pontokat ugyanugy vessz•
uk fel, mint az el}obb. A k•or
k•ozeppontja lesz a D pont. Most AB = c2 , AC = b2 ,
BC = a2 , AD = BD = CD = r2 . Abbol, hogy az
Euler-tetelbeli determinans nulla, azt kapjuk, hogy
a2 b2 c2 = r2 ((a2 + b2 + c2 )2

2(a4 + b4 + c2 )):

Ebbe az egyenletbe c2 helyere az a2 + b2 kepletet
helyettes tve azt kapjuk, hogy c = 2r, es ford tva, c
helyett a 2r kepletet behelyettes tve azt kapjuk, hogy
c2 = a2 + b2 . Mindez azt jelenti, hogy az Euler-tetelnek
specialis esete a Pitagorasz-tetel.
Jel•olje az A csucsnal lev}o sz•oget . Most nem megvaltoztatva ezt a sz•oget, a fenti kepletben c erteket valasszuk 1nek, b erteket pedig 2r-nek. Ekkor nyilvan a = 2c cos ).
Mindezt be rva a kepletbe
Felhasznalt irodalom:
Gevay Gabor: 200 eve halt meg Leonhard Euler, Termeszet Vilaga, 1983.

Sain Marton: Matematikat•orteneti ABC, Tank•onyvkiaItt (a c)
(b c) nem lehet 0, mert ez azt jelen- do, 1974.
tene, hogy az ABC haromsz•
ogben az A es C pontokat

