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Hatala Imre  
Ramsey-számok

 Szakmailag ellenőrizte: Héger Tamás

Absztrakt
A dolgozat célkitűzése, hogy betekintést nyújtson az olvasó számára a Ramsey-
tételkörbe. Ennek a célnak megfelelően áttekintjük a klasszikus kétszínű Ramsey-
számok kérdéskörét, majd megvizsgáljuk a kétszínű probléma lehetséges általánosí-
tásait. Bemutatjuk a többszínű Ramsey-számok, az általános részgráfokra vonatkozó 
Ramsey-számok, a páros Ramsey-számok és a hipergráfokra vonatkozó Ramsey-
számok témakörét. Vizsgálódásunk során meghatározzuk kis Ramsey-számok pon-
tos értékét, valamint érintünk néhány speciális esetet is. Céljaink között szerepel 
továbbá a kombinatorika és gráfelmélet releváns módszereinek bemutatása, vala-
mint klasszikus példákon keresztül szót ejtünk a Ramsey-számok alkalmazásairól is.

1. Bevezetés
A Ramsey-elmélet Frank Plumpton Ramsey 1930-ban megjelent On a problem of 
formal logic című írása nyomán született. A cikkben Ramsey egy elsőrendű logikai 
problémával foglalkozik, és a később Ramsey-tétel néven ismertté vált eredményt 
eredetileg csak lemmaként használta a fő probléma megoldása felé vezető úton. Az 
élet különös játéka, hogy az eredetileg segédállításként megfogalmazott Ramsey-
tétel a kombinatorika egyik korai eredménye lett, és rövid időn belül önálló elmé-
letté nőtte ki magát. A Ramsey-elmélet ma a kombinatorika és gráfelmélet egyik 
legnépszerűbb, legszerteágazóbb és rengeteg figyelemreméltó eredménnyel rendel-
kező területe.

A Ramsey-elmélet mögött húzódó filozófia a következőképpen fogalmazható meg: 
ha egy struktúra elég nagy, akkor szükségszerűen megjelennek benne bizonyos rész-
struktúrák. Másképp fogalmazva, legyen bármennyire is szabálytalan egy rendszer, 
elég nagy méret esetén megjelenik benne valamilyen speciális szabályosság. Arra 
hívjuk olvasónkat, hogy a Ramsey-számokon keresztül vizsgálja meg velünk ezt az 
első hallásra meglehetősen kontraintuitív törvényszerűséget.

Meg kell említenünk, hogy jelen dolgozat keretei nem engedik meg sem azt, hogy 
a Ramsey-tételkör összes fejezetét bemutassuk, sem azt, hogy az érintett területe-
ket és ezek eredményeit részletesen ismertessük. Dolgozatunkban a véges Ramsey-
típusú tételek témakörébe nyújtunk általános jellegű betekintést, néhol egy-egy spe-
ciális esetet önkényesen kiemelve. Mélyebben érdeklődő olvasónknak a dolgozathoz 
felhasznált szakirodalmat ajánljuk tanulmányozásra.

Ugyancsak praktikus okokból el fogunk tekinteni egyes tételek (részletes) bizo-
nyításától, valamint a gráfelmélet alapvető fogalmaira nem térünk ki külön, azokat 
ismertnek föltételezzük. Azonban a gráfelméletben esetleg nem jártas olvasónkat is 
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bátorítjuk a témában való elmélyülésre, a szükséges alapismeretek megszerzéséhez 
pedig [10]-et ajánljuk.

2. Klasszikus Ramsey-számok
Fejezetünk kiindulópontja az alábbi „Ramsey-típusú jelenség”.

2.1. Tétel [10]. Tetszőlegesen választott 6 ember között mindig van 3, akik pá-
ronként ismerik egymást, vagy 3, akik páronként nem ismerik egymást.

Bizonyítás. Készítsünk gráfot, ahol a csúcsok az embereket jelölik, és két csúcsot 
akkor kössön össze él, ha a megfelelő két ember ismeri egymást. Válasszunk ki egy 
csúcsot, legyen ez v1. Mivel 5 másik csúcs van a gráfban, így a skatulyaelv miatt vagy 
van 3 pont, amelyek mind szomszédosak v1-gyel, vagy van 3, amelyek mind függet-
lenek v1-től. Az első esetben legyenek v1 szomszédai v2,v3,v4. Ha közülük bármely 
kettő össze van kötve, akkor ez a két pont és v1 teljes 3-ast alkot, ha pedig nincs 
köztük él, akkor v2,v3,v4 független ponthalmaz. A másik esetből hasonlóan kapjuk, 
hogy a gráfban van teljes 3-as vagy 3 független pont, ami a konstrukció miatt épp a 
tétel állítása. 

Észrevehetjük, hogy tetszőleges n pontú gráfban megfelelő méretű teljes részgráf 
vagy független ponthalmaz keresése helyett tekinthetjük az n pontú teljes gráf (Kn) 
tetszőleges 2-élszínezését is, ebben keresve egyszínű teljes részgráfokat. A követke-
zőkben főként ezt a megfogalmazást fogjuk használni; így mondjuk ki a Ramsey-
számokat definiáló következő tételt is.

2.2. Tétel (Ramsey [10]). Tetszőleges k,l pozitív egész számokhoz létezik olyan 
legkisebb r(k,l) szám, hogy n≥r(k,l) esetén Kn  éleit két színnel – pirossal és kékkel – 
színezve lesz piros Kk vagy kék Kl. 

2.3. Megjegyzés. A színek csak a részgráfok azonosítására szolgálnak, nyilván 
felcserélhetők, ezért r(k,l)=r(l,k).

A Ramsey-tételt a következő tétellel együtt látjuk be.

2.4. Tétel (Erdős-Szekeres [10]).  r(k,l)≤r(k-1,l)+r(k,l-1).
Bizonyítás. Teljes indukcióval bizonyítunk. Könnyen látszik, hogy r(k,2) létezik, 

és értéke k, hiszen ha K_k éleit mind pirosra színezzük, akkor lesz benne piros Kk, 
ellenkező esetben pedig kékre is színezünk élt, és így lesz benne kék K2, továbbá Kk-1 
éleit mind pirosra színezve nem lesz benne egyik sem, így valóban Kk a legkisebb 
ilyen. Ebből a 2.3. megjegyzés miatt az is következik, hogy r(2,l) (létezik, és) értéke l.

A 2.1. tételben láttuk, hogy r(3,3) létezik és értéke legfeljebb 6, és 
6=3+3=r(2,3)+r(3,2), azaz erre az esetre igaz a tétel állítása. Tegyük fel most, 
hogy k,l≥3, valamint hogy r(k-1,l)-re és r(k,l-1)-re igaz az állítás. Színezzük az r(k-
1,l)+r(k,l-1) pontú teljes gráf éleit tetszőlegesen pirosra és kékre. Ekkor egy v csúcs-
ból vagy legalább r(k-1,l) piros él, vagy legalább r(k,l-1) kék él indul ki, hiszen ha egyik 
sem teljesülne, akkor a gráfnak legfeljebb r(k-1,l)-1+r(k,l-1)-1+1=r(k-1,l)+r(k,l-1)-1 
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csúcsa lehetne. Ha v-ből legalább r(k-1,l) piros él indul ki, akkor ezek végpontjai al-
kotta részgráfban van kék Kl vagy piros Kk-1, ami v-vel együtt piros Kk-t alkot. Ha 
v-ből legalább r(k,l-1) kék él indul ki, akkor hasonlóan lesz piros Kk vagy kék Kl. Kö-
vetkezésképp r(k,l)≤r(k-1,l)+r(k,l-1), és ezzel a tételt beláttuk, egyszersmind igazol-
va a Ramsey-tételt is. 

Az Erdős-Szekeres-tételből közvetlenül adódik a következő explicit becslés.

2.5. Tétel [10].

Bizonyítás. Teljes indukcióval bizonyítunk. Az előző bizonyításban láttuk, hogy 
r(k,2)=k és r(2,l)=l. Tegyük fel most, hogy az állítás igaz minden olyan r(p,q)-ra, ahol 
p≤k és q<l, vagy p<k és q≤l. Ekkor az előző tételt és a Pascal-háromszög azonosságát 
felhasználva:

Felső korlátunk már van, most alsó korlátot adunk az ún. átlós Ramsey-számokra 
(ahol k=l). A tétel Erdős Páltól származik, és a bizonyítása a valószínűségi módsze-
ren alapul. A bizonyítás alapötlete, hogy ha egy véletlen gráf pozitív valószínűséggel 
rendelkezik bizonyos tulajdonságokkal, akkor léteznie is kell ilyen gráfnak. Erdős 
nagy sikerrel alkalmazta ezt a technikát különböző problémákra, és jelentős rész-
ben az ő eredményeinek (többek között az alábbi tételnek is) köszönhetően indult 
robbanásszerű fejlődésnek a valószínűségi módszerek és a véletlen gráfok elmélete. 

Megjegyezzük, hogy a tétel bizonyítása pusztán egzisztenciális, nem ad konst-
rukciót n pontú ellenpéldára (amely sem K_k-t, sem l darab független pontot nem 
tartalmaz), csak a létezését igazolja. Általános esetben meglehetősen nehéz is konst-
ruktív alsó becslést adni, éppen ezért jelentős Erdős eredménye, amely exponenciá-
lis alsó korlátot ad.

2.6. Tétel (Erdős [10]). Ha 3≤k, akkor 2k/2≤r(k,k).
Bizonyítás. Azt kell belátnunk, hogy n<2k/2 esetén Kn-nek van olyan piros-kék 

élszínezése, amelyben nincs egyszínű Kk. Jelölje gn a (címkézett) Kn összes piros-kék 
színezését, gn,k pedig az olyan színezéseket, amelyekben van piros vagy kék Kk. Kn-
nek (n/2) éle van, így nyilván gn=2n/2 ). Becsüljük most gn,k-t. Válasszuk ki Kn tetszőle-
ges k pontját és színezzük a köztük futó összes élt pirosra vagy kékre, ezt (n¦k)∙2 kü-
lönböző módon tehetjük meg. A maradék (n/2)-(k/2) élt 2n/2-k/2  ) különböző módon 
színezhetjük pirosra és kékre. Ekkor kaphatunk megegyező színezéseket is (például 
a csupa piros Kn -et (n/k)-szor kapjuk meg), de ezekben minden egyszínű Kk-t tartal-
mazó színezés benne lesz, így gn,k≤2∙(n/k)∙2(n/2)-(k/2)  ).
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2.7. Definíció. Adott n<r(k,l) pontú teljes gráf 2-élszínezését kritikusnak nevez-
zük, ha nem tartalmaz sem egyszínű Kk-t, sem egyszínű Kl-t.

Alsó becslések igazolására tipikus módszer egy kritikus színezés vagy erre irányu-
ló konstrukció megadása. Most ezzel a módszerrel adunk egy triviális alsó becslést, 
majd konkrét Ramsey-számok becsléséhez fogunk konstruálni kritikus színezése-
ket. Megjegyezzük, hogy a következő explicit konstrukció általánosan jóval gyen-
gébb, mint Erdős előbbi eredménye (k=l-re k2 áll szemben 2k/2)-vel), ami a valószínű-
ségi módszer erejét mutatja.

2.8. Állítás. (k-1)(l-1)<r(k,l).
Bizonyítás. Ha l-1 diszjunkt piros Kk-1-et csupa kék éllel összekötünk, 
akkor K(k-1)(l-1)  egy kritikus színezését kapjuk. 

Következzen most néhány kicsiny Ramsey-szám pontos értéke. A szóhasználat-
tal kapcsolatban megjegyezzük, hogy a bizonyítások során kizárólag élszínezéseket 
vizsgálunk, ám praktikus okokból a következő konvenciót vezetjük be: adott v csúcs 
piros, illetve kék szomszédai alatt a v-hez piros, illetve kék éllel csatlakozó csúcsokat 
értjük.

2.9. Tétel. r(3,3)=6. 
Bizonyítás. A 2.1. tételben láttuk, hogy r(3,3)≤6. Az 5<r(3,3) becsléshez K_5 egy 

kritikus színezését kell felmutatnunk, ez pedig az 1. ábrán látható (a folytonos vonal 
a piros, a szaggatott pedig a kék színt jelképezi). Mindkét szín részgráfja egy 5-hosz-
szú kör, így nyilván nem tartalmaznak háromszöget. 
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1. ábra: K_5 kritikus színezése r(3,3)-hoz

Forrás: saját készítés

2.10. Tétel [15]. r(3,4)=9. 
Bizonyítás. Az Erdős-Szekeres-tételből csak r(3,4)≤r(2,4)+r(3,3)=4+6=10 kö-

vetkezik; belátjuk, hogy r(3,4)≤9. Indirekt tegyük fel, hogy K9-nek van kritikus pi-
ros-kék színezése. Ekkor egy tetszőleges v csúcs piros szomszédai között nem lehet 
piros él, mert akkor lenne piros háromszög. Így v piros szomszédai között csak kék 
élek vannak, amiből következik, hogy v-nek legfeljebb 3 piros szomszédja lehet, el-
lenkező esetben ugyanis lenne kék K_4. Hasonló logika alapján kapjuk, hogy v-nek 
legfeljebb 5 kék szomszédja lehet, hiszen ha legalább 6 lenne, akkor r(3,3)=6 miatt 
biztosan feszítenének piros háromszöget vagy kék háromszöget és így v-vel kék K4-
et. Mivel azonban v-nek 8 szomszédja van, így következik, hogy pontosan 3 piros 
és 5 kék szomszédja van. Mivel v-t tetszőlegesen választottuk, ugyanez igaz a töb-
bi csúcsra is. Ekkor mind a 9 csúcsra 3 piros él illeszkedik, tehát a piros részgráf 
fokszámösszege 27, ami lehetetlen.

A 8<r(3,4) becsléshez K_8 alkalmas színezésére van szükségünk, ez pedig a 2. áb-
rán látható (a folytonos vonal a piros, a szaggatott pedig a kék színt jelképezi). A 
konstrukció a következő: számozzuk meg a csúcsokat 1-től 8-ig és a pontosan akkor 
legyen b-vel piros éllel összekötve, ha |a-b|E{1,4}. A többi él legyen kék. A szimmet-
ria miatt elég egy csúcsot vizsgálni. Az 1-es csúcs piros szomszédai 2,8,5, de seme-
lyik kettő között nem vezet piros él. Az 1-es csúcs kék szomszédai 3,4,6,7, de ezek 
közül 3,4 és 6,7 is piros éllel van összekötve, ezért nem feszítenek kék K3-at. Így sem 
piros K3, sem kék K4 nem illeszkedik 1-re, és a szimmetria miatt a többi csúcsra sem. 

 
2. ábra: K8 kritikus színezése r(3,4)-hez

Forrás: saját készítés
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3. ábra: K13 kritikus színezése r(3,5)-höz

Forrás: saját készítés
 
2.11. Tétel [5]. r(3,5)=14. 
Bizonyítás. Az Erdős-Szekeres-tételből r(3,5)≤r(2,5)+r(3,4)=5+9=14 követke-

zik. A 13<r(3,4) becsléshez a 3. ábra mutatja a kritikus színezést (az egyszerűség 
kedvéért csak a piros éleket jelöltük). A konstrukció a következő: számozzuk meg 
a csúcsokat 1-től 13-ig és a pontosan akkor legyen b-vel piros éllel összekötve, ha 
|a-b|E{1,5,8,12}. A többi él legyen kék. A szimmetria miatt megint elég egy csúcsot 
vizsgálni. Az 1-es csúcs piros szomszédai 2,6,9,13, de semelyik kettő között nem 
vezet piros él, ezért piros háromszög nem illeszkedik 1-re, és így más csúcsra sem. 

Az 1-es csúcs kék szomszédai 3,4,5,7,8,10,11,12, de ezek 8-hosszú piros kört al-
kotnak 3,4,5,10,11,12,7,8,3 sorrendben, így csak az azonos paritásúak alkothatná-
nak kék K4-et, ám 3 és 11, valamint 4 és 12 között piros él fut. Ezért kék K5 sem 
illeszkedik 1-re, és így más csúcsra sem. 

2.12. Tétel [5]. r(4,4)=18. 
Bizonyítás. Az Erdős-Szekeres-tételből r(4,4)≤r(3,4)+r(4,3)=9+9=18 következik. 

A 17<r(4,4) becsléshez most csak a kritikus színezés konstrukcióját adjuk meg. A 
konstrukció a következő: számozzuk meg a csúcsokat 1-től 17-ig és a pontosan ak-
kor legyen b-vel piros éllel összekötve, ha |a-b|E{1,2,4,8,9,13,15,16}. 

A Ramsey-számok meghatározása gyorsan nehezedő probléma, már r(5,5) pontos 
értékét sem ismerjük, csupán annyit tudunk róla, hogy 43 és 48 közé esik. A látszó-
lag kis számok mögött ugyanis hatalmas számításigényű probléma húzódik. Gon-
doljunk csak bele, egy n pontú teljes gráf éleit 2^((n¦2) ) féleképpen színezhetjük két 
színnel, ezekben a színezésekben keresünk egyszínű teljes részgráfot. Ez még a leg-
leleményesebb módszerek alkalmazása mellett is olyan számítási kapacitást igényel 
már r(5,5) esetében is, amellyel a legerősebb szuperszámítógépek sem rendelkeznek.  
A 4. ábra szemlélteti az ismert klasszikus Ramsey-számokat, illetve néhány további 
kis Ramsey-szám ismert alsó és felső korlátait.
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4. ábra: Kis Ramsey-számok ismert értékei, vagy ennek hiányában alsó és felső 
korlátai

k, l 2 3 4 5 6 7 8
2 2 3 4 5 6 7 8
3  6 9 14 18 23 28
4   18 25 36–41 49–61 59–84
5    43–48 58–87 80–143 101–216
6     102–165 115–298 134–495

7      205–540 217–
1031

8       282–
1870

Forrás: saját készítés, adatok forrása [13]

Végül említést teszünk az átlós Ramsey-számok aszimptotikus korlátairól.
2.13. Lemma. ∑_(i=0)(n/i) =2n.
Bizonyítás. A kétféle számolás módszerét alkalmazzuk. Hány különböző n hosz-

szúságú 0,1 sorozat van? A jobb oldal ezt közvetlenül számolja, a bal oldal pedig az 
1-esek száma szerinti esetszétválasztással, tehát a két oldal ugyanaz. 

2.14. Tétel [15]. r(k,k)<4^k.

3. Általánosítások
A klasszikus Ramsey-számok általánosítására több lehetőség is adódik, a követke-
zőkben ezeket az irányokat járjuk körül, helyenként speciális eredményeket is meg-
említve.
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3.1. Színezés több színnel
Kézenfekvő ötletnek tűnik, hogy vizsgáljuk meg az n pontú teljes gráfok kettőnél 
több színnel való színezéseit is, azaz általánosítsuk a Ramsey-tételt több színre. A 
következőkben többszínű Ramsey-számokkal fogunk foglalkozni. Az általános tétel 
megfogalmazása után, a kétszínű esethez hasonlóan, felső becsléseket is megadunk, 
majd konkrét többszínű Ramsey-számok értékét is megvizsgáljuk.

3.1.1. Tétel [10]. Tetszőleges k1,k2,...,km pozitív egész számokhoz létezik olyan 
legkisebb  r(k1,k2,...,km) szám, hogy n≥ r(k1,k2,...,km) esetén Kn  éleit m színnel színez-
ve lesz i. színű ki pontú teljes részgráf valamely iE{1,2,...,m}-re.

3.1.2. Megjegyzés. A definícióból most is következik a színek felcserélhetősége.
3.1.3. Tétel [15]. 

A tétel bizonyítása az Erdős-Szekeres-tételhez (2.4. tétel) hasonlóan történik; 
ezzel egyben a 3.1.1. tételt is belátjuk. Ezt az eredményt felhasználva, indukcióval 
könnyen adódik a következő felső becslés.

3.1.4. Tétel [10].

Jelölje rn (3) az r(3,3,...,3) Ramsey-számot, ahol a zárójelben n darab 3-as van. 
Most megadunk két felső becslést az rn (3) alakú Ramsey-számokra, tehát három-
szögeket fogunk vizsgálni több szín esetén.

3.1.5. Tétel [14]. rm (3)≤m(r(m-1) (3)-1)+2.
Bizonyítás. Az n=m(r(m-1) (3)-1)+2 pontú teljes gráfban minden élre m(r(m-1) (3)-

1)+1 illeszkedik. A skatulyaelv miatt K_n  éleit m színnel színezve tetszőleges v 
csúcshoz lesz olyan szín, hogy v-re több mint r(m-1) (3)-1 darab ilyen színű él illeszke-
dik, azaz legalább r(m-1) (3). Legyen ez a szín piros. Ha v piros szomszédai között van 
piros él, akkor találtunk piros háromszöget. Ha nincs köztük piros él, akkor az álta-
luk feszített legalább r(m-1) (3) pontú teljes részgráf m-1 színnel van színezve, azaz 
biztosan van benne egyszínű háromszög. (A tétel a 3.1.3. tételből is következik.) 

3.1.6. Tétel [14]. rm (3)≤1+Ie∙m!I.
Bizonyítás. Teljes indukcióval bizonyítunk. Az m=2 esetben az 

r(3,3)≤1+Ie∙2!I=1+5=6 egyenlőtlenséget kapjuk, amiről tudjuk, hogy igaz. Feltéve, 
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hogy m-1-ig igaz az állítás, belátjuk m-re is. Az n=1+Ie∙m!I pontot tartalmazó teljes 
gráfban minden pontnak Ie∙m!I szomszédja van. Mivel

így K_n éleit m színnel színezve egy tetszőleges v csúcshoz lesz olyan szín, hogy 
v-re legalább Ie(m-1)!I+1 darab ilyen él illeszkedik. Legyen ez a szín a piros. Ha v 
piros szomszédai között van piros él, akkor találtunk piros háromszöget. Ha nincs 
köztük piros él, akkor az általuk feszített legalább Ie(m-1)!I+1 pontú teljes részgráf 
m-1 színnel van színezve, így az indukciós feltevés miatt biztosan van benne egyszí-
nű háromszög. 

Most pedig következzék az egyetlen nemtriviális többszínű Ramsey-szám, ami-
nek ismert a pontos értéke, és egy másik, amelynek lehetséges értékét sikerült mi-
nimális keretek közé szorítani, azonban pontosan meghatározni még nem sikerült.

3.1.7. Tétel [6]. r(3,3,3)=17.
Bizonyítás. Könnyen látszik, hogy r(3,3,3)≤17. A skatulyaelv miatt K_17 éleit há-

rom színnel színezve bármely v csúcsra illeszkedik 6 egyszínű él. Ha ez a szín v ezen 
6 szomszédja között is előfordul, akkor találtunk egyszínű háromszöget. Ellenkező 
esetben ez a 6 csúcs két színnel van színezve, és r(3,3)=6 miatt biztosan lesz benne 
egyszínű háromszög. (A felső becslés a 3.1.5 és 3.1.6. tételekből is következik.)

A tétel igazolásához be kell még látni, hogy a 16<r(3,3,3). Ezt részletesen nem 
bizonyítjuk,  de megadunk egy konstrukciót K_16 kritikus színezésére [14]. Jelölje 
egy G gráf ponthalmazát V(G), komplementerét G , az n-hosszú kört C_n, az A és B 
halmaz szimmetrikus differenciáját AB. Azonosítsuk K16 csúcsait V(C5) páros elem-
számú részhalmazaival. Ezt megtehetjük, hiszen (5¦0)+(5¦2)+(5¦4)=1+10+5=16. 
Ha A és B két ilyen részhalmaz, akkor az {A,B} él K_16-ban legyen piros, ha AB C_5-
nek éle, legyen kék, ha AB (C5 ) -nek éle, és legyen sárga, ha |AB|=4. Megmutatható, 
hogy ez jó színezés, és a szimmetrikus differencia asszociativitását felhasználva azt 
is be lehet látni, hogy nincs benne egyszínű háromszög. 

3.1.8. Tétel. 30≤r(3,3,4)≤31.
Bizonyítás. A 3.1.3. tételből csak a r(3,3,4)≤34 felső korlát következik, a 

r(3,3,4)≤31 korlátot számítógépes módszerekkel határozták meg [12]. Az alsó 
korláthoz megadjuk K_29 egy kritikus színezését [9]. Számozzuk meg a csú-
csokat 1-től 29-ig. Az a és b csúcsok között pontosan akkor fusson piros él, ha 
|a-b|E1,4,10,12}, pontosan akkor kék, ha |a-b|E{2,5,6,14} és pontosan akkor sár-
ga, ha |a-b|E{3,7,8,9,11,13}. 

3.2. Ramsey-számok általános részgráfokra

admin
Öntapadó jegyzet
Címet a következő oldalra
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Ugyancsak kézenfekvő ötlet, hogy K_n élszínezéseiben teljes gráfok helyett más 
speciális részgráfok előfordulásának törvényszerűségeit kutassuk. Ez az ötlet pedig 
az egyébként is sokszínű Ramsey-tételkör talán legszerteágazóbb és legfantáziadú-
sabb témaköréhez nyit utat. Megjegyezzük, hogy itt gyakran a teljes gráfoknál jóval 
könnyebben kezelhető struktúrákról van szó, ami lehetővé teszi, hogy a messzeme-
nően többet tudjunk mondani róluk, mint a klasszikus Ramsey-számokról. A követ-
kezőkben megadunk néhány ilyen eredményt, amelyek közül egyet bizonyítunk is.

3.2.1. Definíció. Jelölje r(G1,G2 )  a legkisebb olyan számot, hogy n≥r(G1,G2 ) 
esetén Kn éleit pirossal és kékkel tetszőlegesen színezve lesz piros G1, vagy kék G2 
részgráf.

Jelölje Kn,m az n,m osztályú teljes páros gráfot. A következő tételben olyan páros 
gráfokra határozzuk meg a Ramsey-számok pontos értékét, amelyeknek az egyik 
pontosztálya egyelemű, vagyis a következő tétel az n és m ágú csillagokról szól.

3.2.2. Tétel (Harary, 1972 [7]).

Bizonyítás. Színezzük ki Kn+m éleit pirossal és kékkel. Ekkor minden csúcsra n+m-1 
él illeszkedik, amelyek között van n darab piros vagy m darab kék, ha ugyanis egyik 
sem teljesülne, akkor legfeljebb n+m-2 él lehetne. Tehát biztosan lesz a gráfban piros 
K1,n vagy kék K1,m, és így r(K1,n,K1,m )≤n+m.

Ha n páratlan, akkor Kn+m-1-nek van olyan színezése, hogy minden csúcsra n-1 pi-
ros él illeszkedik, hiszen n-1 páros. Ekkor az egy csúcsra illeszkedő kék élek száma 
m-1. Ebben a színezésben tehát nincs sem piros K1,n, sem kék K1,m, és így r(K1,n,K1,m 
)>n+m-1. Az előző megállapítás miatt így azt kaptuk, hogy r(K1,n,K1,m )=n+m. Ugyan-
ez az érvelés, ha csak az m páratlan.

Ha n és m egyaránt páros, akkor Kn+m-1-nek nem lehet kritikus színezése. Ez ugyan-
is azt jelentené, hogy minden csúcsra legfeljebb n-1 piros és legfeljebb m-1 kék él 
illeszkedik, azonban itt a fokszám n+m-2, így minden csúcsra pontosan n-1 piros 
és m-1 kék élnek kell illeszkednie, ekkor azonban a páratlan pontszámú gráf min-
den csúcsa páratlan fokszámú lenne, ami nyilván lehetetlen. Ezzel igazoltuk, hogy 
r(K1,n,K1,m )≤n+m-1, és itt egyenlőség áll, mert Kn+m-2-nek van kritikus színezése: meg 
tudjuk úgy színezni az éleket, hogy minden csúcsra n-1 piros és m-1 kék él illesz-
kedjen. 

Jelölje C_n az n-hosszú kört, és P_n az n-hosszú (n darab élt tartalmazó) utat. 
A következő tételek meghatározzák az összes Ramsey-számot a körökre, illetve az 
utakra vonatkozó esetekben.
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3.2.3. Tétel (Rosta, 1973 [13]).

Tudjuk továbbá, hogy r(C3,C3 )=r(3,3)=6, és r(C4,C4 )=6 (Chvátal-Harary, 1972 [1]).

3.2.4. Tétel (Gerencsér-Gyárfás, 1967 [13]). 

3.3. Páros Ramsey-számok
A páros Ramsey-számok (bipartite Ramsey numbers) témakörében teljes gráfok 

helyett teljes páros gráfokban keresünk adott struktúrákat. A témakör alapkérdé-
se, hogy teljes páros gráfokban hogyan jelennek meg ugyancsak teljes páros gráfok 
részgráfként. Látni fogjuk, hogy a páros Ramsey-számokra is érvényesek az Erdős-
Szekeres-tételhez (2.4. tétel) és a 2.5. tételhez meglehetősen hasonló felső becslé-
sek. Megadjuk továbbá két páros Ramsey-szám pontos értékét is.

3.3.1. Tétel [15]. Tetszőleges n,m pozitív egész számokhoz létezik olyan legki-
sebb rb (Kn,n,Km,m) szám, hogy s≥rb (Kn,n,Km,m) esetén Ks,s éleit pirossal és kékkel szí-
nezve lesz Ks,s-ben pirosKn,n, vagy kék Km,m részgráf.

3.3.2. Tétel [8]. rb (Kn,n,Km,m )≤ rb (Kn-1,n-1,Km,m )+rb (Kn,n,Km-1,m-1 )+1.

3.3.3. Tétel [8]. rb (Kn,n,Km,m )≤ ((n+m)/n)-1.
Ezen tételek bizonyítása a klasszikus Ramsey-számoknál látott 2.2., 2.4. és 2.5. 

tételek bizonyításához hasonlóan történik.

3.3.4. Tétel [11]. rb (K1,n,K1,n) )=2n-1.
Bizonyítás. K(2n-1,2n-1-ben egy tetszőleges csúcsnak 2n-1 darab szomszédja van, 

a skatulyaelv miatt az éleket két színnel színezve bármely csúcsra illeszkedni fog 
n darab azonos színű él. Következésképp rb (K1,n,K1,n )≤2n-1. Az rb (K1,n,K1,n )>2n-2 
irány igazolásához megadunk egy kritikus színezést. Legyen K2n-2,2n-2 két pontosztá-
lya A= {a1,a2,...,a2n-2 } és B= {b1,b2,...,b2n-2 }. Legyen az ai bj él piros, ha 1≤i,j≤n-1 vagy 
n≤i,j≤2n-2, a többi él kék. Látható, hogy a színezés felbomlik két-két piros és kék 
Kn-1,n-1 diszjunkt uniójára, így semelyik színben nem lesz n ágú csillag. 
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3.3.5. Tétel [11]. rb (K2,2,K2,2 )=5.
Bizonyítás. Először belátjuk, hogy rb (K2,2,K2,2 )≤5. A skatulyaelv többszörös al-

kalmazásával fogjuk igazolni az állítást. Tekintsük K_5,5 éleinek tetszőleges piros-
kék színezését; K5,5 két pontosztálya legyen A= {a1,a2,a3,a4,a5 } és B= {b1,b2,b3,b4,b5 }.

Minden csúcsra 5 él illeszkedik, a skatulyaelv miatt ezek között van 3 azonos szí-
nű. Nevezzünk egy csúcsot pirosnak, ha van 3 piros éle, és kéknek, ha van 3 kék 
éle. Ekkor A-nak van 3 egyszínű csúcsa, legyen ez a szín a piros (a kék esetben a 
bizonyítás ugyanez), és jelölje ezt a három csúcsot a1,a2,a3. Jelölje az a1-hez piros éllel 
kapcsolódó pontokat b1,b2,b3. Ha a2 piros éllel kapcsolódik b1,b2,b3 közül kettőhöz is, 
akkor találtunk piros K2,2-t. Ellenkező esetben biztos, hogy piros éllel kapcsolódik 
b4-hez és b5-höz is. Ekkor, ugyancsak a skatulyaelv miatt, a3 piros éllel kapcsolódik 
b4-hez és b5-höz vagy b1,b2,b3 közül kettőhöz is, azaz mindenképpen találunk piros 
K2,2-t.

Már csak az kell, hogy rb (K2,2,K2,2 )>4, ehhez pedig az 5. ábra mutat egy kritikus 
színezést (a folytonos vonal a piros, a szaggatott pedig a kék színt jelképezi). A piros 
és kék részgráf egyaránt egy 8-hosszú kör, így nyilván nincs egyik színből sem K2,2, 
vagyis C4. 

 
5. ábra: K4,4 kritikus színezése rb (K2,2,K2,2 )-höz

Forrás: saját készítés

3.4. Ramsey-számok hipergráfokra
Egy gráf élei egyértelműen megfeleltethetők a csúcshalmaz kételemű részhalma-

zainak. Ha kételeműnél nagyobb részhalmazt is megengedünk, akkor hiperélről be-
szélünk. Így kapjuk a gráffogalom általánosításaként ismert hipergráfokat, amelyek 
azonosíthatók a halmazrendszerekkel. A Ramsey-tétel alábbi általános megfogalma-
zása terjeszti ki a Ramsey-számokat hipergráfokra.

3.4.1. Tétel (Ramsey [3]). Tetszőleges m,k,l pozitív egész számokhoz létezik 
olyan legkisebb rm (k,l) szám, hogy n≥rm (k,l) esetén egy n elemű A halmaz m elemű 
részhalmazait (m-eseit) piros és kék színnel színezve lesz olyan k elemű BA halmaz, 
amelynek minden m-ese piros, vagy lesz olyan l elemű CA halmaz, amelynek minden 
m-ese kék.
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3.4.2. Megjegyzés. Az m=2 eset a klasszikus Ramsey-számokra vonatkozó tételt 
adja.

Mindeddig egyetlen nemtriviális hipergráfokra vonatkozó Ramsey-szám értékét 
sikerült pontosan meghatározni, erről szól a következő tétel.

3.4.3. Tétel (McKay-Radziszowski, 1991 [13]). r3 (4,4)=13.

4. Példák alkalmazásokra
Zárásként a Ramsey-számok alkalmazásaiból adunk ízelítőt két klasszikus példán 

keresztül, amelyeket terjedelmi okokból csak tömören közlünk. 

4.1. Definíció. Legyen rn=r(3,3,...,3), ahol a zárójelben n db 3-as van.

4.2. Tétel (Schur [10]). Az {1,2,...,r_n } halmazt tetszőlegesen n diszjunkt rész-
halmaz uniójára bontva (S1U...USn={1,2,...,r_n }), lesz olyan részhalmaz, amelyben 
megoldható az x+y=z egyenlet, azaz lesz olyan (i,x,y,z) négyes, hogy x,y,zESi és 
x+y=z.

Bizonyítás. Krn éleit színezzük n színnel úgy, hogy az uv él pontosan akkor legyen 
k. színű, ha |v-u|ESk. Ekkor r_n definíciója miatt lesz egyszínű háromszög, ennek 
csúcsai legyenek u<v<w, a színt pedig jelölje i. Ekkor x=w-v,y=v-u,z=w-u jelölésekkel 
x,y,zS_i és x+y=z. 

4.3. Definíció. Általános helyzetűnek nevezünk n pontot a síkon, ha közülük se-
melyik három nem illeszkedik egy egyenesre.

4.4. Tétel (Klein [4]). A sík 5 általános helyzetű pontja közül mindig kiválaszt-
ható 4, amelyek konvex sokszöget alkotnak.

4.5. Állítás [4]. A sík n általános helyzetű pontja pontosan akkor konvex helyze-
tű, ha bármely négy pontja konvex helyzetű.

4.6. Tétel (Erdős-Szekeres [4]). Bármely n≥3 esetén létezik olyan N(n) szám, 
hogy legalább N(n) darab általános helyzetű síkbeli pont közül kiválasztható n darab 
konvex helyzetű.

Bizonyítás. Legyen N(n)=r4 (n,5). Legyen A általános helyzetű síkbeli pontok hal-
maza, és |A|≥N(n)=r4 (n,5). Színezzük A négyelemű részhalmazait pirosra, ha kon-
vex, és kékre, ha konkáv helyzetű pontokból áll. Ekkor a Ramsey-tétel miatt létezik 
n pont, amelynek minden négyelemű részhalmaza piros, azaz konvex helyzetű, vagy 
létezik 5 pont, amelynek minden négyelemű részhalmaza kék, azaz konkáv helyze-
tű. Utóbbi a 4.4. tétel miatt nem lehetséges, így az előbbi mindenképp teljesül, ami a 
4.5. állítással együtt azt jelenti, hogy mind az n pont konvex helyzetű.
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