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Tudományos irodalmunk egyik ága sem oly szegény, mint a ma-
thematikai. Ha eltekintünk az akadémiai értekezésektől, melyek pedig 
ugyancsak nem számosak, egynehány jóravaló tudori értekezéstől s néhány 
tankönyvtől, tudományos mathematikai irodalomról komolyan alig szólha
tunk. Szakmunkánk, mely a magasabb mathematika egész rendszerét fel
ölelné, épen nincs. Igazán nem lehet eléggé szomorúnak nevezni azt az 
állapotot, melyben tanárjelöltjeink leledeznek, ha mathematikából óhajta
nak képesítést szerezni; az egyetemi előadások után készített jegyzeteken 
kivttl alig vau magyar munka, melyből készülhetnének. Jó formán egész
ben az idegen irodalomra vannak utalva. Hasonló sors osztályrészesei a 
mérnökjelöltek is. 

Ezért csak a legnagyobb elismerés illeti akadémiánkat, hogy az oly 
nagyon érezhető hiányt pótlandó, egy Analízis megjelenését lehetővé tette. 
Azt, hogy annak megírásával König G y u l á t bizta meg, megnyugvás
sal fogadta minden szakember; mert König egyike legtehetségesebb, 
legképzettebb s legszorgalmasabb mathematikusainknak, kire eddigi sikeres 
munkássága után méltó és jogos várakozással tekintenek a szakkörök. 
S bár ez első kötet nem mindenben elégítette ki várakozásunkat: megje
lenését irodalmunkra határozott nyereségnek, s magát a munkát úgy az 
akadémiához, mint szerző hírnevéhez méltónak tartjuk. 

Az analízis nagy mestere E u 1 e r „Introductio in analysin infinito-
rum" czimű híres munkájának nem jelentéktelen hátránya bizonyításainak 
sokszor kevésbé szigorú volta. Az újabb analízisek többnyire Cauchy 
algebrai Analysisének nyomán készültek; s bár a bizonyítások szabatos-
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ságát tekintve E u 1 e r nevezettem munkájával szemben jelentékeny hala
dást tüntetnek fel: mondhatnám közös hibájuk, hogy a legtöbb feláldozva 
a formának a lényegest az egyes igazságok sokszor erőltetett bizonyítá
sának s a különböző „tételek" összeállításának konglomerátjai inkább, 
mint szistematikus útvezetők e felséges tudomány mezőin. 

König könyve ezekkel szemben határozott haladás. Nem tételek 
halmazából mozaikszerűen összeállított épület, hanem egy oly stílszerű 
palota, melynek minden egyes része kellő harmóniában van az egészszel. 
Igaz, hogy bejárva e palotát, helyenként fáradságos úton jutunk egyes 
fülkéibe, de a. benne talált műremekekben kárpótlást lelünk fáradsugunk-
ért. Bizonyításai nem nélkülözik a preczizitást, bár ez a szabatosság nem 
ritkán a könnyű áttekinthetés rovására esik. 

Egyik nem utolsó érdeme e műnek, hogy benne az újabb analitikai 
kutatások is fel vannak dolgozva. Áttanulmányozva e munkát, a tudo
mány jelen állásáról kellő általános tájékozást szerzünk magunknak. A 
munka hátrányának tartom, hogy nagyon általános keretben mozog, és 
épen ezért — mint arra az illető helyeken rámutatni alkalmam lesz — 
nem csekély azon részek száma, melyek csak futólag, avagy épen nincse
nek feldolgozva Ezen körülményt annál inkább kell a munka hiányának 
tartanom, mennél jobban vagyok meggyőződve arról, hogy irodalmunkban 
egy oly munkának hiánya érezhető legjobban, mely a mathematika min
den részét, tehát egész rendszerét felölelje. 

Az egész mű, mint azt a kiadói nyilatkozatból megértjük, három 
kötetből fog állani. A megjelent első kötet vaskos terjedelmű, 45 ivre 
terjed s két főrészből áll. Az első „Általános számtan", a második „Elemi 
függvénytanJ czimet visel. A második kötet az integrálszámítást és a 
többváltozós függvények elméletét, a harmadik a differenczialegyenletek 
elméletét és a variaczioszámítást fogja tárgyalni. 

A kik König könyvétől azt várták, hogy — már czimének („Be
vezetés a mathematika rendszerébe") megfelelőleg is — az egész mathe-
matikai analízist fogja felölelni, ezek alaposan csalódtak; meit, mint azt 
a kötetek fentebb vázolt tartalma mutatja, König könyve csak az úgyne
vezett algebrai analízist foglalja magában. Ezt annál inkább sajnáljuk, 
mert a geometriai analízis hiányát ép úgy érezzük, mint az algebraiét. 
Örvendenénk rajta, ha a következő kötetek a tervbe vett részek mellett 
a geometriai analízist is magukban foglalnák. Az akadémia, tekintve a 
munka hiányt pótló voltát, bizonyára lehetővé tenné e mű kiadását ak-
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kor is, ha az a geometriai rés/szel raegbó'vülve esetleg több kötetet is 
tenne ki, mint a mennyire tervezve volt. Ez esetben a munka czime is 
jobban felelne meg a tartalomnak, mint íay. 

Az előttünk fekvő első kötet két részből áll, Az első „Altalános 
számtan" czimmel a raczionális, irraczionalis és komplex számokat, to
vábbá a végtelen müvelctsorozatokat, a determinánsokat s a lineár alako
kat tárgyalja. A második, melynek czime , Elemi függvénytan" a függ
vénytan alapfogalmaival a differencziális hányadossal s az elemi függvé
nyek elméletével foglalkozik. 

A bevezetésben eme — eddig szokatlan — meghatározását olvas
suk az analízisnek: „Az analízis a mennyiségek vonatkozásainak és e vo
natkozások törvényeinek leírására szolgáló módszereket tárgyalja." 

Az első szakasz első fejezete a számolás definicziója után a közön
séges egész számok összeadását, szorzását, kivonását és osztását tárgyalja. 
Két szám összegének recursiv megállapítása után lehozza az összeadásnak 
commutativ és associativ elvét. A szorzat recursiv megállapítása után be
bizonyítja a szorzás comrr.utativ, distributiv és associativ elvét; majd. a 
különbségek és hányadosok főbb törvényeit ismerteti meg. A közönséges 
egész számok alapján számcsoportok képzése által az absolut szám fogal
mához jut, meghatározza a positiv és negatív számokat valamint a zérus 
fogalmát, melyet e képlet jellegez : g~ 

A \ 0 == A. 
A következő fejezet az egész számok oszthatóságával foglalkozik 

meglehetősen kimért határok között. Az osztók szokásos elemi meghatá
rozása után az első fokú határozatlan egyenlet megoldási módját adja 
csinos formában. Szerény véleményünk szerint előnyére vált volna e fe
jezetnek, ha párhuzamban a kong'uencziákat is tárgyalta volna. Szinte 
sajnálni kell, hogy szerző ezeket könyvében teljesen mellőzte. E u l e r 
algorithmusának fejtegetése után ezt nyomban a határozatlan egyenletre 
vonatkoztatja. E fejezetet egy pár számelméleti felvilágosítás zárja be a 
törzsszámok némely tulajdonságairól. 

Ez után a törtszámokat tárgyalj), meglehetősen nehézkes definicziók-
kal adva azoknak értelmezését és az alapmüveleteket. A láncztörtekkel 
nagyon röviden foglalkozik; pedig tekintve azon fontos szerepet, melyet 
az analízisben játszanak, megérdemelték volna a részletesebb tárgyalást. 
A közönséges láncztörteket az általánosaktól külön tárgyalja, pedig az 
elsők az utóbbiaknak csak spocziális esetei lóvén, természetesebb lett volna 
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a megfordított sorrend. A közönséges lancztörtek közelítő törtjeit Eu le f 
algoritmusa segélyével állapítja meg independens alakban és W a l l i s 
formulájára. 

Ezen közelítő törtekről szólva azt mondja, hogy 

A A A 
növekedő számok sorzata, s 

A A A 
kisebbedőké. Ez azonban általánosságban nem áll, mert lia pl 

A i 
ffl'~A-;_A 

an 
láncztörtet vizsgáljuk, melyben az első tag kivételével, mely positiv, az 
összes tagok negativek, és ha még felteszszük, hogy 

akkor közvetlenül látni, hogy 

A/A/A/ W,\N,\NZ\ 
vagyis, hogy ezen láncztörtnek közelítő törtjei az említettem feltételek 
mellett folyton fogynak. Kifogásoltam tétel absolute csak akkor érvényes, 
ha a felvett láncztört minden alkotó része positiv. Mert ha e feltételnek 
nincs elég téve, akkor a közelítő törteknek más és más sajátság felel meg. 

Az általános lancztörtek közelítő törtjeit már csak a Wallis-féle 
képlet segélyével állapítja meg; pedig ismeretesen ez által az w-ik köze
lítő tört értékét csak a megelőző közelítő törtek ismerete után lehet 
meghatározni, mely eljárás fárasztó, nehézkes és ép ezért a tudományos 
tárgyalás szempontjából nem kielégítő. Igaz, h o y E u l e r csak a közön
séges láncztörtekre állapította meg független formuláját, de az u. n. né
met kombinatorikus iskola Euler után kiterjesztette figyelmét az általános 
lancztörtek közelítő törtjeinek independens alakjára is, s ezek között pl. 
Stern-nek1) módszere megérdemelte volna a megemlítést. A közelítő 
törtek independens meghatározásának determinánsok segélyével-) pedig 
épen nem lett volna szabad e könyvből hiányozni. 

') Dr. Stern: Theorie der Kettenbrüohe und ihre Anwendung. Crolle 
Journal. 10. köt. 5 1. 2) Dr. tí Günther: Lehrbuch der Determinanten-Theorie. Erlangen. 
1877. 130 1. 
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Közli az általános láncztört átalakítását sorrá; csak eló'nyére vált 
volna a tárgyalásnak, ha ennek során illustrálja, hogy ezzel miképen ha-
tároztatik meg a tört értéke. Ezen szakasz egyik lényeges hiányának tar
tom azt is, hogy a felfelé menó' láncztörtekró'l épen nem emlékezik meg, 
s általában a láncztörtek tüzetesebb felosztását melló'zi. 

A raczionális számok tárgyalását az algebiai egyenletek megoldá
sára vonatkozó pár elmés okoskodás zárja be. Bebizonyítja, hogy az ál
talános n-eá fokú egyenlet segélyével a raczionális számok két osztályba 
sorozhatok; s ezen alapon vezeti be az irraczionalis számok fogalmát. 
Ezen számokkal s a határértékekkel a könyv második szakasza foglalkozik. 

A szabályos számsorozatoknak meglehetó'sen komplikált tárgyalása 
után a valós számokat ezek segélyével értelmezi, s így jut a végtelen ti
zedes tört fogalmához. A határértékek definicziójával bebizonyítja, hogy 
csak a szabályos számsorozatnak van meghatározott számértéke. Szól az 
algebrai egyenletek valós gyökeiró'l; bevezeti a tört- és az irraczionalis 
kitevőket. A Ludolfi szám lehozása után a szögmértani és a körmérési 
számokat értelmezi, tárgyalván az ezekre vonatkozó több tulajdonságokat. 

A harmadik szakasz a komplex számokkal foglalkozik. A másod
fokú egyenlet valós gyökei után a komplex számokat, vezeti be, s kimu
tatja, hogy ezek sokasága a valós számokéhoz képest kétszeresen végtelen 
nagy. A képzetes egység definiálása után arra a következtetésre jut, hogy 
minden komplex számot mint a valós és képzetes szám összegét lehet 
felfogni. Az alapmüveletek után a komplex számok absolut- és határér
tékét tárgyalja; majd a valós és komplex számok geometriai ábrázolását 
mutatja be. A gyökvonás általános elmélete rövid, de csinos formában 
tárgyaltatik. E szakaszt az algebrai és transcedens számok rövid tárgya
lása rekeszti be. 

A negyedik szakasz az analizis legszebb részével, a végtelen müve-
letsorozatokkal foglalkozik. Tárgyalja a végtelen sorok általános elméletét 
és szorzását, továbbá a többszörös sorokat; részletesen vizsgálja a pozitív 
tagú sorok legegyszerűbb eseteit. Általában a sorok kissé részletesebb ós 
bővebb tárgyalása — nézetünk szerint — csak eló'nyére vált volna e 
munkának. A végtelen szorzatokról szólva, tárgyalja azok összetartását a 
Gauss-Weierstrass-féle ősszelartási feltételekkel Ezen tárgyalást szépen 
egészítette volna ki legalább egy kis rövid reflexió a két alakzatnak (sor 
és szorzat) egymásba való átalakításáról. 

A végtelen lánczlörteket csinos formában, de nagyon kimért rövid-
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seggel tárgyalja. A konvergencziának sorok segítségével való megállapítása 
után a pozitív számokból képzett végtelen láncztörtek összetartási felté
teleit állapítja meg. A specziális alakok közül tárgyalja azon végtelen 
láncztört összetartását, melyben minden részletszámláló negatív, s minden 
részletnevezo pozitív, s kimutatja, hogy 

9Í>\P-Í\ + 1 

esetben 

q0 qt qn 
láncztört mindég összetartó. Gondolom, hogy azon megjegyzés csak tollban 
maradt, hogy az említett tulajdonsággal bíró láncztörtek akkor is össze
tartok, ha 

Ha szerző' az általános láncztörtnek közönségessé való átalakítási módját 
alkalmas helyen bemutatta volna, akkor itt csinos feltételét s egyszerű 
módon állapíthatta volna meg a kívánt tulajdonsággal bíró közönséges 
végtelen láncztört konvergencziájának is. 

Különben S t e r n 1 ) az említett láncztört konvergencziáját megálla
pította arra az esetre is, ha némely értéknél 

Ennek a tárgyalása szükséges kiegészítője lett volna e pontnak. 
Bár König egy másik munkájában'2) részletesen foglalkozik a sza

kaszos lancztörtekkel: ezeket jelen munkájába is felölelni már csak a 
kerekdedség kedveért is kívánatos lett volna. A 33. czikknek, melyben a 
láncztörtnek sorrá való alakítása van bemutatva, mintegy szükséges ki
egészítője lett volna annak a bemutatása, hogy miképen kell viszont a 
sorokat láncztörtekké alakítani. Ennek kapcsán G a u s s hypergeometrikus 
sorának méltatása, mely tudvalevőleg a leggyakoribb használatban lévő 
specziális sorokat magában foglalja, jelentékenyen emelte volna e szakasz 
érdekességét. Szerző azonban mindezeket nem vette fel munkája keretébe. 
Hasonlóképen hiánynak kell tartanom azt is, hogy a láncztörtek s szor
zatok egymásba való átalakításáról sem emlékezik meg. 

') N a c h r i c h t e n von der üniversitat und der kön. Gcsellschaft der Wis-
senschaften zu Göttingen. 1863. 136 1. 

) Dr. König Gyula : Az algebrai analysis elemei. Budapest. 1877. 
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Az első rész a determinánsok s lineár alakok elméletének rövid 
tárgyalásával végződik. 

A második rész az elemi függvénytant tárgyalja. Az első szakasz 
a számok s értékrendszerek tartományairól szólva, irodalmunkban még 
eddig teljesen feldolgozatlan fogalmakkal ismertet meg. Ha a (valós vagy 
komplex) számok összességéből bármily módon bizonyos számokat kivá
lasztunk, c számok együttesen u. n. számtartományt alkotnak. Minden az 
illető tartományba tartozó szám e tartománynak egy-egy helyét (pontját) 
alkotja. Minden tartomány, mely a valós számok tartományának része, 
valós tartomány; ha pedig komplex számokat is tartalmaz, komplex tar
tomány. Az a szám környezetének azon x számok összessége neveztetik, 
melyekre nézve 

\x—a\ <^(5, 
hol ő egy tetszőlegesen választott pozitiv szám, vagy or>. Bemutatja a 
számtartományok képét egy egyenesen vagy egy sikban fekvő pontok bi
zonyos sokaságában. Szól a folytonos s a komplex számtartományokról. 

Az adott m saám összeállítása, melyben a számok egymásutánját 
is tekintetbe veszszük, (m számból álló) értékrendszert ad. Az m szám
ból képezhető értékrendszerek összessége ?w-szeres sokaságot alkot. Ha az 
m számból képzett értékrendszerek összességéből bármely módon bizonyos 
értékrendszereket kiválasztunk, ezek az illető sokaságban foglalt érték
rendszerek tartományát alkotják. 

A második szakasz a változó s a függvény viszonyát tárgyaíja igen 
csinos feldolgozásban. Azon számok összessége, melyek valamely változó 
értékei gyanánt szerepelhetnek, e változó tartományát képezik. Azon ér
tékek összessége pedig, melyeket a függvény felvesz, ennek értékkészle
tét adják. Az oly változót, melynek tartománya csupán valós számokból 
áll, valós változónak nevezzük; az ellenkező esetben a változó komplex 
változó. 

A függvények határértékeinek fogalmazása után egy pár specziális 

határértéket állapít meg; a többi között és 0 és — között fekvő x értékre 

sin x <| 'x <l tg. x 
egyenlőtlenséget számtani utón vezeti le. Finomul distingválja a folytonos és 
szakadásos függvényeket. Valamely függvény folytonos az a helyen, ha e 
helyen van határértéke s ez a helyettesítési értékkel azonos; ellenkező 
esetben szakadásos. Kimerítően tárgyalja a folytonos függvények alaptu-

Orv.-term.-tud, Értesítő. II. *-* 
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Újdonságait. E szakaszt a függvények menetének geometriai ábrázolása 
zárja be. 

A második szakasz a differencziálhányadost tárgyalja, szinte indo
kolatlannak látszó túlságos részletezéssel. Ez a szakasz különben a leg
sikerültebbnek mondható, úgy meghatározásai világossága, mint a tárgya
lás kompakt volta miatt. Felöleli kézi könyveink ez irányú tananyagát 
teljesen, de ezeknél sokk&l áttekinthetőbb s szervesebb feldolgozásban. 
Geometriai példái s vonatkozásai szintén válogatottak. 

A harmadik szakasz az elemi függvények elméletével foglal ozik. 
Az első' fejezetben a raczionális és tört függvények elemezését adja. Be
bizonyítja, és pedig kézi könyveinkben szokásos módnál elegánsabb for
mában, hogy minden algebrai egyenletnek van (valós vagy komplex) gyöke. 
Bemutatja La.g r a n g é interpolaczio képletét; röviden, de csinos alakban, 
utal az egyenlet gyökei és együtthatói között fenálló kapcsolatra; szól a 
függvények oszthatóságáról, röviden említi a függvények resultánsát s dis-
eriminánsát. Adja a raczionális függvény felbontását párcziális törtek ösz-
szegére. Tekintettel ezen módszernek az integrálszámításnál való gyakori 
alkalmazását, több specziális eset tárgyalása e fejezet tartalmasságát nagy
ban emelte volna, kivált pedig a H e r m i t e t ő l származó észrevétel köz
lése a logarithmusi és ráczionál integrácziós részek elválasztására vo
natkozólag igen helyén lett volna.1) 

Az egyenlet pozitív gyökeire vonatkozó Descartes-féle jelszabály 
ismertetése után a Sturm-féle függvényeket tárgyalja, felvilágosítván 
ezeket kellő' számú gyakorlati példával is. Bemutatja s kellő számú pél
dával illustrálja H o r n e r módszerét az irraczional gyökök közelítő meg
határozására. Kár, hogy L a g r a n g c u a k a láncztörtek elméletén alapuló 
módszerét itt be nem mutatta. 

A második fejezet a soralakban adott függvényekről szól. Tárgyalja 
ezek alaptulajdonságait. Ha 

az x függvényeinek határtalan sorozata, akkor a 

%fn (x) =/o (*) +f\ (*H H/»(*) 
o 

végtelen sornak számértéke akkor van, ha x helyébe oly számot teszünk, 
mely minden f„ (a?) értelmezési tartományának helye, és melyre nézve a 

J) C. Jordán. Cours d'Analyse. 1883. 2. köt. 15 1. 
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fenti sor összetartó. Ezen ílykép megállapított x értékek összességét a 
sor összetartási tartományának nevezzük. Megállapítja S e i d e l nyomán az 
egyenletes összetartás elvét. A 

o 
egy bizonyos x helyen egyenletesen összetartó, ha egy tetszőlegesen vá
lasztott pozitív d megállapítása után lehet egy N pozitív egész számot 
és egy s pozitív számot meghatározni úgy, hogy 

j Bn (x+h) | = | fn+1 (x+h) +fn+2 (x+2) + • • • • | <<5 
ha csak n]> N és \h\ <[e 

A hatványsort ily alakban adja: 

^ eh (x—a)n = c0+c, (x—a) -\- c2 (x—á)2-\ \- Cn (x~af -\ 
o 

Kimutatja, hogy mindig találhatni oly i?-et /mely általánosságban pozitív 
szám s GO és o is lehet), melynél a sor föltétlenül összetartó, ha \x—a\<^B; 
széttartó, ha \x—ajj>iü és az összetartás kétes, ha \x — <*| ===== 22. 

Bemutatja az összetartási kört. Bebizonyítja, hogy ha 
GO 
^ cn(x—a)n 

o • -

sornak egyes tagjait differencziáljuk, akkor az így keletkezett 
GO 
^ nCn (x—af l 

o 
hatványsornak összetartási köre ugyanaz, mint az eredeti soré. Ennek kap
csán kimutatja, hogy az akárhányszoros differencziálás által keletkező hat
ványsor összetartási köre is mindég olyan, minő az eredeti soré. 

A hatványsorokból összetett függvényalakok után a folytonos és nem 
differencziálható függvényeket tárgyalja. Az analysisben sokáig állott fenn' 
azon téves nézet, hogy minden valós függvény, ha folytonos, differencziál
ható is. W o i e r s t r a s s mutatta ki először, hogy vannak nem differencziál
ható folytonos függvények, Szerző ezek elméletét részletesen fejti ki. 

Az utolsó fejezet a transcedens elemi függvényekkel foglalkozik. Az 
exponencziáiis s trigonometrikus függvények csinos bemutatása s méltatása 
után a logarithmusról szól részletesen; adja az általános hatvány s bino
miális sor elméletét, végül a cziklometrikus sor elméletét mutatja be. 

íme ily gazdag tartalmú König nagy munkájának első kötete. E 
műnek csak áttanulmányozása is hatalmas munkát igényel; annál nagyobb 

6* 
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elismerés illeti a szerzőt, ki sok évi fáradságos búvárkodásának rakta le 
e művében gyümölcsét s ezzel nemcsak a magyar mathematikai tudomá
nyos irodalmat gazdagította, de magát a mathematikai tanulás modern 
módszerét is hatalmas lépéssel vitte előre. Hogy némely irányban meg
jegyzéseink voltak e műre, ez onnét van, mert tekintve e munka czélját 
s szerzőnek kiváló képességeit: mi ennél is tökéletesebb s kimerítőbb fel
dolgozását óhajtottuk a tárgynak. A mű azonban így is olyan, hogy bár
mely nemzet irodalmában számot tenne. 

Nyelvezete magyaros. Csak helyeseim tudjuk szerzőnek azon eljá
rását, hogy hol a terminus technikusokra jó magyar szavunk nincs, ke
rülve a rósz műszavak gyártását, latinos elnevezésekkel él. Ezeket is ma
gyarosan irja; bár ez utóbbi elvet nem viszi mindenütt következetesen 
keresztül. így ha már „analízist" ir, nem volna szabad ;;resultans"-t stb. 
irnia; míg más helyen pl. „kómbinacziót" ir. 

Szerző ,,Az algebrai analysis elemei" czimű munkájában azt a di
cséretes eljárást követte, hogy minden fejezet után megírta az abban tár
gyalt rész fejlődési történetét. A hasonló eljárás ez újabb munkája becsét 
is nagyon emelte volna. Ez szerzőnek munkája közben nem okozott volna 
épen túlságosan n;igy fáradságot, míg a tanulónak roppant hasznos szol
gálatot tett volna ezzel annál is inkább, mert teljes irodalom történetét 
a mathematikának nem bírjuk. Hiszen a C a n t o r epochális nagykönyve 
is befejezésre vár. Az egyes részek bővebb tanulmányozására utaló kut-
forrás-lajstrom szintén nagyon emelte volna a munka értékét. 

Sokan mondják König eddigi könyveiről, hogy megérthetésük a tár
gyalás kevésbbé világos s nem kellően áttekinthető volta miatt, gyakran 
nehéz dolog. Örömmel konstatálom, hogy ezen legújabb műve ez irány
ban haladásról tesz tanúságot. 

Velem együtt minden szakember nagy érdeklődéssel várja a többi 
kötetek megjelenéséi. 




