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A diplomamunkámban különböző egyenletek megoldhatósága kapcsán Ramsey-típusú

problémákat vizsgálok, azaz arra keresem a választ, hogy a pozitív egész számok vala-

mely véges színezése esetén léteznek-e azonos színű számok, melyek kielégítik az adott

egyenletet. Ismertettem azokat az eredményeket, melyek olyan xi + yj = zk egyenletekre

vonatkoznak, ahol az i, j, k kitevők mindegyike 1 vagy 2, de nem mind egyenlők. Ez össze-

sen négyféle problémát eredményez (az x és y közötti szimmetria miatt). Az x + y2 = z

egyenletről Bergelson megmutatta, hogy a természetes számok bármely véges színezése

esetén létezik monokromatikus megoldása. Az x2 + y = z2 egyenlet esetében az analóg

eredményt Moreira bizonyította. Az x + y = z2 egyenletről Green és Lindqvist bebizonyí-

tották, hogy létezik 3-színezés, amely esetében az egyetlen monokromatikus megoldás a

triviális x = y = z = 2. Továbbá, hogy bármely 2-színezés esetén végtelen sok monokro-

matikus megoldás létezik, tehát az egyenlet 2-Ramsey. Az x2 + y2 = z egyenlet esetében

máig nyitott kérdés, hogy tetszőleges 2-színezés esetén létezik-e végtelen sok megoldása a

természetes számok körében. Azonban megadtuk egy olyan „mohó” 3-színezés konstruk-

cióját, amelyre az egyenletnek nem volt monokromatikus megoldása. Ezt a fajta mohó

3-színezést általánosítottuk, kiterjesztve olyan egyenletekre, ahol a két oldalon egy-egy

olyan pozitív egész együtthatós, homogén polinom szerepel, melyek foka különböző.

Ezek után rátértünk az aritmetikai Ramsey-elmélet alapvető tételeinek polinomiális

kiterjesztéseire. Először megmutattuk, hogy amennyiben a p(z) egy legalább másodfokú,

egész együtthatós polinom, akkor az x+y = p(z) polinomnak tetszőleges 3-színezés esetén

legfeljebb véges sok megoldása lehet. Majd Liu, Pach és Sándor eredményeit ismertettük,

akik karakterizálták azon p(z) polinomokat, melyekre az egyenlet 2-Ramsey, továbbá a

2-Ramsey egyenleteknél alsó korlátot adtak a monokromatikus megoldások számára. Fog-

lalkoztunk a Rado-tétel egy polinomiális kiterjesztésével, melynek kapcsán Chow, Lindq-

vist és Prendiville belátták, hogy ha a változók száma a fokszámtól függően elegendően



nagy és létezik olyan nemüres I ⊂ [s], amelyre ∑
i∈I ci = 0, akkor a ∑s

i=1 cix
k
i = 0 egyenlet

partícióreguláris. Ismertettük a Bergelson és Leibman nevéhez fűződő polinomiális van

der Waerden-tételt, mely kimondja, hogy amennyiben p1, . . . , pm olyan egész együttha-

tós polinomok, melyeknek konstans tagja nulla, akkor N bármely véges színezése esetén

léteznek x, y természetes számok, melyek esetén az {x, x + p1(y), . . . , x + pm(y)} halmaz

minden tagja azonos színű.
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