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Hiperbolikus kalkulus I. 

Miért hiba az, ha euklideszi környezettel számolunk a hiperbolikus számsíkon? 

A szakirodalomban sok esetben euklideszi környezettel és mértékkel vezetik be a deriválást a 
hiperbolikus számsíkon. Egy, a hiperbolikus kalkulusról szóló cikk1 alapján tudom bemutatni 
az ezzel kapcsolatos problémákat. 

A cikk 4. oldalán fogalmazza meg a szerző a hiperbolikus függvényeken bevezethető 
differenciálás alapötletét. A komplex számoknál holomorf függvényeknek nevezzük azokat a 
függvényeket, melyeknek létezik komplex deriváltjuk. A holomorf függvények lokálisan 
lineárisnak tekinthetők, azaz lineáris függvénnyel közelíthetők egy pont kis környezetében. A 
szerző ennek analógiájára a hiperbolikus síkon is értelmez holomorf függvényeket, melyek 
lineárisan közelíthetőek a hiperbolikus szorzás értelmében: 

𝑓(𝑧) − 𝑓(𝑧0) ≅ 𝑓′(𝑧0)(𝑧 − 𝑧0)                        (4) 
a z0 pont egy kis környezetében. Néhány bekezdéssel később a következőt írja: 

“Now we turn to the hyperbolic numbers, IP= IM2. We employ in IM2 the topological 
structure of IR2 , this could be seen as contradictory and is criticized (see [9]2). But it is 
the convention adopted in all the literature (see [10,11] for example) and we assume 
here this simplified point of view (leaving the suggestion made in [9] for a posterior 
work). This means that, despite of the Lorentzian structure of IM2 we will be using the 
concept of neighborhood and making limits as if we were in IR2 .”3 

Ezzel azonban úgy kezeljük a hiperbolikus számsíkot, mintha az euklideszi topológia lenne rá 
érvényes, ami pedig nem igaz. Egyet értek Zeeman és többek kritikájával ezzel kapcsolatban. 

A probléma akkor válik érthetővé, ha megnézzük, miképpen definiálható kétféleképpen a 
függvények deriváltja a komplex síkon, és a két definíció ekvivalenciájának lehetőségeit 
megvizsgáljuk a hiperbolikus síkon. 

Az f(z) függvény a végesben fekvő z0 pontban differenciálható, ha 

1. Első definíció: minden ε>0-hoz létezik δ>0, hogy 

�𝑓′(𝑧0) −
𝑓(𝑧) − 𝑓(𝑧0)

𝑧 − 𝑧0
� < 𝜀     ℎ𝑎   |𝑧 − 𝑧0| < 𝛿 = 𝛿(𝜀, 𝑧0) 

2. Második definíció;  

lim
𝑛→∞

𝑓(𝑧𝑛) − 𝑓(𝑧0)
𝑧𝑛 − 𝑧0

= 𝑓′(𝑧0)       ℎ𝑎        lim
𝑛→∞

𝑧𝑛 = 𝑧0 

A fenti két definíció összehasonlításához szükségünk van a környezet – azaz a jelölés 
jelentésének meghatározására – és a szám-pontsorozatok határértékének definíciójára. 
                                                           
1 http://www.researchgate.net/publication/225328790_Hyperbolic_Calculus  
2 Idézett anyag irodalomjegyzékéből: Zeeman E. C., The Topology of Minkowski Space, Topology, 6 (1967) 161. 
3 Idézett anyag, 5. oldal, az idézetben IP a hiperbolikus számsík, IM2  a Minkowski kétdimenziós téridő, IR2  
pedig a metrikus euklideszi sík jelölése. A dőlt betűkkel kiemelt rész tőlem származik. 

http://www.researchgate.net/publication/225328790_Hyperbolic_Calculus
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A komplex számok körében a jelölés egy szám abszolútértékét jelöli; z=x+iy esetén 

|𝑧| = �𝑥2 + 𝑦2 

A komplexek körében egy zn pontsorozat z0-hoz konvergál, ha zn távolsága a z0-tól 0-hoz tart, 
azaz 

|𝑧𝑛 − 𝑧0| → 0             ℎ𝑎 𝑛 → ∞ 

A komplexek körében �(𝑥𝑛 − 𝑥0)2 + (𝑦𝑛 − 𝑦0)2 csak akkor tart 0-hoz, ha xn→x0 és yn→y0, 
azaz a számnak mind a valós, mind a képzetes része 0-hoz tart. A hiperbolikus számoknál, ha 
nem a komplexeknél is alkalmazott euklideszi metrikát vezetjük be, hanem a hiperbolikus 
számsík „természetes metrikáját”4, akkor a �𝑥2 − 𝑦2 formából mindez már nem következik, 
hiszen �(𝑥𝑛 − 𝑥0)2 − (𝑦𝑛 − 𝑦0)2 nem csak akkor tart 0-hoz, ha xn→x0 és yn→y0, de akkor is, 
ha (𝑥𝑛 − 𝑥0)2 → (𝑦𝑛 − 𝑦0)2. 

Mielőtt foglalkoznék a hiperbolikus számsíkon alkalmas konvergencia-fogalommal, és egy 
adott szám környezetének értelmezhetőségével, előbb megnézem a halmazelmélet általános 
definícióit ezekre a fogalmakra. 

A halmazelmélet klasszikus könyvéből – Fraenkel, Bar-Hillel, Foundations of Set Theory5 – 
merítem az alap-definíciókat. A halmazelmélet nagyon sok fundamentális elemét vagy egy 
környezettel definiált torlódási pontként, vagy egy sorozat határérteként definiálják6, és ezek 
ekvivalenciája lényeges, ugyanakkor legtöbbször bizonyítatlanul maradt kérdés. Ezeknek a 
definícióknak az ekvivalenciáját tehát vagy természetesnek veszik, vagy bizonyítják, de az a 
legritkább, ha a bizonyításban feltüntetik, ha az ekvivalencia egyik vagy másik irányánál 
szükség van a kiválasztási axióma használatára. 

Fraenkel, Bar-Hillel idézett könyvében még megkülönböztetik a határértékként definiált – 
általuk „limit point”-nak nevezett – pontokat a környezetek által definiált torlódási pontoktól 
– „accumulation point”. (Lásd a Mellékletet.) Ma már összemosódott a két fogalom, és a 
szakirodalom azonos értelemben, egymás szinonimájaként használja a „limit point” és az 
„accumulation point” kifejezéseket.7 Felemás helyzetként az egyéb definíciókban – függvény-
folytonosság, deriválhatóság stb. – megmaradt a megkülönböztetés a környezettel definiált 
(általában ε-δ-ás), illetve a határértékként definiált változatokban, melyek ekvivalenciájára 
mindig kitérnek. Sokszor nem is igazán érti az ember a különbséget, hiszen a határértéket is 
gyakran az ε-δ-módszerrel definiálják. Az ekvivalencia-bizonyítás során fedezhető fel a 
különbség, és a kiválasztási axióma szerepe, bár ez utóbbi szükségessége is gyakran kimarad 
a bizonyításokból.8 

Később kitérek arra, miért tartom fontosnak a környezetet felhasználó, és a matematikai 
fogalmakat limeszként definiáló meghatározások megkülönböztetését. Mielőtt erre kitérnék, 
mondjuk azt, hogy a szemléletesség kedvéért a fenti függvényderiváltról szóló 1. definíciót 
                                                           
4 Ez természetes abban az értelemben, hogy a hiperbolikus számoknál ugyanúgy viselkedik, mint a komplex 
számoknál az euklideszi abszolútérték. A két polárkoordinátás alak: komplexeknél 
𝑧 = �𝑥2 + 𝑦2(cos𝜑 + 𝒊 sin𝜑), hiperbolikusoknál: 𝑧 = �𝑥2 − 𝑦2(cosh 𝜏 + 𝒌 sinh 𝜏). Ennek a formának 
mértékként való kezelése természetes eljárás abból a szempontból is, hogy nem az euklideszi távolság a valós 
téridőnk invariáns mennyisége, hanem ez a hiperbolikus mérték. Megjegyzem, a �𝑥2 − 𝑦2 formát mértéknek 
nevezni csak a mértékfogalom általánosítása után lehet. 
5 A könyvből – Elsevier, 1973-as kiadás – felhasznált oldalak másolata csatolva a Mellékletben. 
6 Például egy halmaz zártságát, egy sorozat konvergens voltát, függvények folytonosságát, deriválhatóságát, stb. 
7 A magyar szakirodalomban meg sem honosodott e két pont-definíció megkülönböztetése. 
8 Hálás vagyok Kristóf Jánosnak, az ELTE docensének, aki az egyetemi jegyzeteiben mindenütt feltünteti, ha a 
kiválasztási axiómát is használja a bizonyításban. (Lásd: http://www.cs.elte.hu/~krja/ ) 

http://www.cs.elte.hu/~krja/


3/7 

„környezetes” definíciónak nevezem, a 2. definíciót pedig „limeszes” definíciónak. A 
kiválasztási axióma nélkül bizonyítható a „környezetes” definícióból a „limeszes” definíció 
teljesülése, de csak a kiválasztási axióma segítségével lehet bizonyítani azt, hogy a 
„limeszes” definícióból következik a „környezetes” definíció. 

Így 

1. "𝑘ö𝑟𝑛𝑦𝑒𝑧𝑒𝑡𝑒𝑠" 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛í𝑐𝑖ó
𝑘𝑖𝑣.  𝑎𝑥𝑖ó𝑚𝑎 𝑛é𝑙𝑘ü𝑙

⟹
⟸

𝑘𝑖𝑣á𝑙𝑎𝑠𝑧𝑡á𝑠𝑖 𝑎𝑥𝑖ó𝑚á𝑣𝑎𝑙
2.  "limeszes"𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛í𝑐𝑖ó 

E két definíció ekvivalenciája a komplex számoknál könnyedén bizonyítható az euklideszi 
környezettel egyező definícióval és a kiválasztási axióma segítségével. A komplex számok a 
kontinuum hipotézis (CH) klasszikus megfogalmazásának modellje, azaz annak az állításnak, 
hogy nincs végtelen számosság a megszámlálható sok és a kontinuum-sok között.9 A globális 
kontinuum hipotézissel kibővített Zermelo-Fraenkel axiómarendszerből a kiválasztási 
axióma levezethető.10 Így a kiválasztási axióma joggal alkalmazható a komplex számok 
körében. Ez viszont nem mondható el a hiperbolikus számokról, melyek a kontinuummal 
kapcsolatban azt a verziót modellezik, hogy a megszámlálható sok és a kontinuum-számosság 
között végtelen sok egyéb végtelen számosság létezik.11 A klasszikus kontinuum hipotézis 
helyett ezzel bővítve a Zermelo-Fraenkel axiómarendszert; már nem vezethető le a 
kiválasztási axióma, pontosabban nem a jelenleg használt kiválasztási axióma vezethető le. 
Egyelőre még nem ismerem azt a tételt, ami a kiválasztási axióma helyére kerül, ha a 
Zermelo-Fraenkel axiómarendszert a kontinuumra vonatkozó másik állítással egészítjük ki. E 
tétel ismeretének hiányában – és a klasszikus kiválasztási axióma nélkül – nem tudom 
bizonyítani a deriválásra vonatkozó fenti két definíció ekvivalenciáját a hiperbolikus síkon. 12 

A kiválasztási axióma használhatóságán túl más problémát is felvetnek a kételemű számok, 
mint végtelen modellek. A klasszikus mértékfogalmunk a valós számok folytonosságának 
eszméjén alapszik, azon a Cantor axiómán13, melynek szemléletes jelentése az, hogy 
nincsenek lyukak a számegyenesen. Mivel én úgy jutottam el a kételemű számokhoz, hogy a 
valós számok testét bővítettem ki, ezért már a valós számok axiómarendszerének 
módosítására is szükségem van. A Cantor-féle axióma megengedi az irracionális számok létét, 
de ez az axióma nem tiltja meg a valós számok további bővítését, valamiféle képzetes számok 

                                                           
9 Erről „Az idő, a tér és a végtelen” című írásomban írtam: http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-
az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html  
10 Lásd „A kiválasztási axióma és a kontinuum hipotézis” című cikket: 
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/150-a-kiv%C3%A1laszt%C3%A1si-axi%C3%B3ma-
%C3%A9s-a-kontinuum-hipot%C3%A9zis.html  
11 Lásd erről is „Az idő, a tér és a végtelen” című cikket: http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-
az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html 
12 A későbbiekben pontosítani kell a kiválasztási axióma szerepét, mert bizonyos esetekben kiválasztási axióma 
nélkül is bizonyítható az ekvivalencia mindkét irányban. Például épp az idézett halmazelméleti könyv egyik 
lábjegyzete tér ki arra, hogy a 77. oldalon idézett kétféle folytonossági definíciónál lehet olyan feltételeket 
megadni, amikor egyik irányban sem szükséges a kiválasztási axióma az ekvivalencia bizonyításához. (Lásd a 
Mellékletbeli könyv-idézet 2. oldalán az 1. lábjegyzetet.) A hiperbolikus számsíkon a hasonló feltétel-bővítés is 
problémákat okozhat, így nem biztos, hogy ez adja a megoldást az ekvivalencia bizonyítására. Ennek 
megtárgyalása túlnő jelen kis írásomon, ehhez már szükség lesz a hiperbolikus számsíkon a környezet, és a 
konvergencia definiálására. Jelen írásomban csak a problémákat vetem fel. 
13 Szavakban megfogalmazva a Cantor axióma azt fogalmazza meg, hogy egymásba skatulyázott zárt 
intervallumok metszete nem üres. A Cantor axióma mellett gyakran a Dedekind axiómával jellemzik a 
folytonosságot, mely a legerősebb kritériumot tartalmazza a folytonossági axiómák közül. (A Dedekind axióma 
megfeleltethető a Cantor axióma és az Archimédeszi axióma együttes állításainak.) 

http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/150-a-kiv%C3%A1laszt%C3%A1si-axi%C3%B3ma-%C3%A9s-a-kontinuum-hipot%C3%A9zis.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/matematika/item/150-a-kiv%C3%A1laszt%C3%A1si-axi%C3%B3ma-%C3%A9s-a-kontinuum-hipot%C3%A9zis.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
http://www.infinitemath.hu/index.php/egyeb/item/88-az-id%C5%91-a-t%C3%A9r-%C3%A9s-a-v%C3%A9gtelen.html
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jelenlétét a valósok mellett. Az Archimédeszi axióma az, amelynek bővítését, és a bővítés 
eltérő megfogalmazásait kell megadni ahhoz, hogy eljussak a parabolikus és a hiperbolikus 
számokhoz, mint végtelen-modellekhez, hiszen az Archimédeszi axióma egyik 
megfogalmazása szerint minden valós x számhoz létezik olyan n természetes szám, hogy n>x. 
Ezzel ekvivalens az az állítás, hogy minden x>0-ra létezik olyan n természetes szám, hogy 
1/n<x. Archimédesz axiómája ezzel együtt nem tagadja olyan képzetes parányok létét, melyek 
minden pozitív valósnál kisebbek, de 0-nál nagyobbak. Az Archimédeszi axióma pusztán azt 
jelenti ki, hogy a pozitív valósok halmaza nyílt halmaz, nyílt az extenzív végtelen, és nyílt az 
intenzív végtelen felé; azaz a pozitív valós számok között nincs legnagyobb és nincs 
legkisebb szám. Mind a Cantor mind az Archimédeszi axióma megengedi hát a valósok olyan 
bővítését, melyet úgy tekinthetünk, hogy vannak a számegyenesen olyan parányok (és/vagy 
olyan nagy számok) melyek minden valós számnál kisebbek(nagyobbak), ugyanakkor a 0-nál 
nagyobbak(a kontinuum-soknál kisebbek). Így jutunk el a parabolikus valamint a hiperbolikus 
számokhoz. A komplex számok azt modellezik, hogy nincsenek ilyen parányok(„óriások”), 
így a komplex számok azok, melyek, mint végtelen-modellek, az Archimédeszi axióma 
jelenlegi, nem bővített formájának felelnek meg. 

Miközben a Cantor és Archimédeszi axiómáknak nem mond ellent a számbővítés, 
ugyanakkor sem a test-axiómák, sem a rendezési axiómák nem alkalmazhatóak, hiszen a 
kételemű számok közül csak a komplexek alkotnak testet, de nem rendezhetőek olyan 
módon, hogy az összeegyeztethető lenne az összeadással és a szorzással. A parabolikus és a 
hiperbolikus számok nem alkotnak testet, mindkét számhalmaz nem triviális ideállal 
rendelkező gyűrű. Rendezés ezeken sem adható meg a valós számokéhoz hasonló módon. A 
klasszikus rendezettségnek ez a hiánya megszűnteti a számok „sorrend” tulajdonságát. A 
távolság fogalma helyett egy tágabb fogalmat kell majd bevezetni, mégpedig úgy, hogy a 
távolság kételemű szám nem lehet, de „tiszta” képzetes szám igen. Mivel egyelemű szám – 
mondhatjuk egydimenziós – lesz a távolság általános fogalma, ezért elképzelhető a 
képzetesekkel bővített számegyenesen valamiféle sorrend felállítása, és így az általános 
távolság-fogalommal olyan környezetek definiálása, melyekkel van értelme egy adott 
kételemű számtól kisebb-nagyobb távolságra lévő számokról beszélni.14 Ez a rendezési 
probléma az egyik oka, hogy át kell értékelni a limeszes és a környezetes definíciókat. 
Sejtésem szerint az egyik alkalmazható (a környezetes) mindhárom számsíkon, majd a 
kiválasztási axióma függvényében ebből a komplex számsíkon következik az ekvivalencia a 
limeszes definícióval, a másik kettőn az adott szám-bővítésnek megfelelő kontinuum 
hipotézisből, majd az ebből következő kiválasztási axiómából is bizonyítható az ekvivalencia 
– elgondolásom szerint – de a limeszes definíciónak egy módosított változatával. 

Konklúzió 
Visszatérve a cikk elején említett (4) összefüggésre, és az euklideszi mérték 
használatára, a fentiek alapján a következő két következtetés vonható le: 

• A fentiekben az vált hangsúlyossá, hogy milyen megszorításokat – azaz a nullosztók 
jelenlétét – nem veszi figyelembe az euklideszi mértékkel való számolás. Ez 
valóban fontos szempont, de nem az egyetlen. Elsősorban nem azért nem 
használható az euklideszi mérték a hiperbolikus és a parabolikus számsíkon, mert 
vele hibás eredményekre jutok, hanem azért, mert csak részigazságot eredményez, 
azaz nem kapok meg vele minden – az adott számsíkon helyes – eredményt. Ez 
abból következik, hogy az euklideszi mérték definíciójából adódóan – akárhány 

                                                           
14 Meg kell fontolni majd, hogy a három „tiszta” képzetes számot egymás között hogyan rendezem. Sejtésem 
szerint – a képzetes számok végtelen-megfeleltetéséből kiindulva – az i, j, k fordítottan rendezett kell legyen, 
mint a négyzetüket adó valós számok. 
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dimenziós vektortérben – a vektorok konvergenciája kölcsönösen megfeleltethető a 
koordináták konvergenciájának, tehát egy többdimenziós vektor konvergenciájának 
problémája visszavezethető az egydimenziós térbeli pontkonvergenciákra.15 A 
parabolikus és a hiperbolikus esetben a koordináták konvergenciájából következik a 
kétdimenziós számvektorok konvergenciája, de ez fordítva nem igaz: a 
számvektorok konvergens voltából nem következik koordinátáik konvergens volta. 

• A kételemű számsíkokon bevezethető mérték és konvergencia definíciók a 
halmazelmélet és a számelmélet alapjaitól, az axiómáktól függenek, a 
halmazelmélet és a számelmélet egyazon axiómarendszere nem alkalmazható mind 
a három számsíkon. Pontosabban vannak axiómák, melyek mindhárom számsíkon 
érvényesek (geometriai mintára nevezhetjük ezeket abszolút axiómáknak), de 
vannak axiómák, melyek egyediek az egyes számsíkokon, ilyen a halmazelmélet 
kontinuummal kapcsolatos állítása és vele a kiválasztási axióma, és ilyenek a 
folytonossággal kapcsolatos axiómák. Itt sincs „királyi út”, nem takarítható meg az 
axiomatikus felépítés; a fogalmak tisztázásához, a későbbi tételek szilárd 
megalapozásához szükség van a klasszikus módszerre, az axiomatikus építkezésre. 

  

                                                           
15 Szándékosan pongyolán fogalmaztam, mert csak a lényeget akartam érzékeltetni. A pontos megfogalmazás a 
definíció-ekvivalencia bizonyításokban rejlik, és ezen ekvivalenciák kiválasztási axióma függésében. 
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