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Az előadások összefoglalója
Farkas Gyula élete, különös tekintettel a kolozsvári éveire
Oláh-Gál Róbert
Gazdaságtudományi Tanszék, Csíkszeredai Kar,
Sapientia EMTE , Csíkszereda

Farkas Gyula beszéde a Bolyaiak exhumálásakor:
„Dicsőségtek fényében a Föld egész kerekségére szóló emléket állított Akadémiánk a Bolyaialapítványban tinéktek, kik által a magyar állameszme fogalma oszlopos alkotó elemmel lett
gazdagabb.
Fájdalom, a tudomány amaz építő mesterinek a sorába kerültetek, akik nem érhetik meg
eszméik diadalát. De ennek az emberi gyarlóságra nehezedő keserűsége elenyésző kicsinység
annak a jutalomnak a mekkoraságához képest, a mely a megismerés fő-főmunkásait
magában a megismerésben jutalmazza meg. Azért nem is fáj annyira, hogy csak mi távoli
utódok hallathatjuk művetekben a méltó megbecsülés és hála igéit.
Ezek adójával teszem le én is drága sírotokra a Magyar Tudományos Akadémia koszorúját.”
Nem érhette meg eszméinek diadalát, de az Ő tevékenységét is magában a
megismerésben jutalmazza a Sors! Mi is ez a megismerés? – tudományos
vizsgálódás, írástudói hivatás, igazi értelmiségi státusz, hit a tudományban stb.
„Farkas Gyula működésével dicsőséget szerzett a magyar matematikai és fizikai
tudományosságnak. Hetvennél több tudományos értekezése jelent meg és pedig tetemes
részük német és francia folyóiratokban, visszhangot keltve a külföldi tudósok munkáiban is.
1847-ben született egy fehérmegyei pusztán. Előbb jogásznak készült és csak később szánta el
magát a matematikai stúdiumokra. 1870-től 1874-ig az akkori székesfehérvári alreáliskolában
és később a pápai tanítóképzőben tanított.
Életének kialakulására döntő volt, hogy 1874-tői 1880-ig gróf Batthyány Gézánál működött,
mint nevelő. Növendékeivel sokat utazott külföldön és itt fejlődött ki benne a matematika és a
természettan iránti mélységes érdeklődése. Elmélyedt a felsőbb matematikában annyira, hogy
önálló dolgozatokat, nyújtott be a párizsi akadémiának.
Külföldről hazajövet megszerzi az egyetemi magántanárságot, olyan előadásokat hirdetett,
aminőkről magyar egyetemi hallgató eladdig sohasem hallhatott. 1887-ben a kolozsvári
egyetem tanára lett.
Ő volt az elsők egyike, aki Einstein elméletének jelentőségét felfogta.
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Alighogy a relativitásra vonatkozó einsteini dolgozat megjelent, már Farkas Gyula foglalkozott
vele, és új szempontokból világította meg az elméletet. Ezzel és az elektromosság és
mágnességre vonatkozó dolgozatok egész sorozatával szinte fiatalos lelkesedéssel iparkodott
beléhatolni az újabb fizikai elméletekbe. Lelkének ruganyosságát mindvégig megőrizte, bár
szemevilágát majdnem teljesen elveszítette és súlyos betegség rágta a szervezetét. Még néhány
évvel ezelőtt is Einstein gravitációs nehézségi elméletéről értekezett.
Nemeslelkű, egyszerű, szerény, csak is a tudománynak élő tudós volt. Gyermeteg kedélyét
mindvégig megőrizte.
Mindig a legjobban kereste. A kolozsvári egyetemre minden melléktekintet nélkül a
legkiválóbbakat hozta. Így Schlesingert, a bonni egyetem tanárát, Fehér Lipótot, Riesz Frigyest
és Haár Alfrédot és ezzel egyetemét európai nívóra emelte. Amikor lemondott tanszékéről,
hogy fiatalabb erőnek adja át a helyét, ő választotta ki utódjául a legarravalóbb fiatal tudóst.
Meg kellett érnie, hogy az ő nagyranevelt fakultása elmenekült, de egyben örömmel töltötte el
lelkét, hogy megfiatalodva láthatta viszont Szegeden. Kartársai, akik közelebbről ismerték,
rajongásig szerették, tanítványai imádták.”1

Farkas Gyula korai eredményei a matematika és az elméleti
fizika területein
Hujter Mihály
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Matematika Intézet
Részletek Farkas Gyula (1847 – 1930) önéletrajzából (melyet 1927 elején írt): ,,[Tolnáról] ...
visszajöttem Pestre, ahol Walla Ferenc dr. rókuskórházi főorvosnál lettem házitanító 1867ben. Lassanként azt az észrevételt tettem, hogy a jogi tárgyak nem érdekelnek eléggé,
azonban fölöttéb[b] érdekelnek a fizikai ismeretek. Gyakran kerestem fel kérdéseimmel
Jedlik Ányos doktor[t], a fizika egyetemi tanárát, aki mindig igen szívesen látott. A következő
félévben bölcsésznek iratkoztam be; ott érintkezésem Jedlikkel meg a mathematika
professzoraival, végkép[p] eldöntötte a sorsomat. Közben Jedlik ajánlatára Szőnyi Pál
magángimnáziumába is beállottam óradíjas tanárnak. [...] 1880-ban Pestre költöztem. Itt
mennyiségtanból, mint főtárgyból, a természettanból és csillagászatból, mint
melléktárgyakból cum laude bölcsészettudományi doktorátus tettem.''
A jelen előadásban főként azokat a matematikai és elméleti fizikai eredményeket tekintjük át,
melyeket Farkas Gyula kolozsvári évei (1887 – 1915) előtt ért el.

Meghalt Farkas Gyula, a magyar természettudósok nesztora, részlet az Az Est tudósítójától. Az Est
újság, 1930. december 30-i száma közölt egy rövid nekrológot!
1
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A Farkas-tételről történeti megközelítésben
Szabó Péter Gábor
Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet

Farkas Gyula (1847–1930) magyar matematikusnak és elméleti fizikusnak a lineáris
egyenlőtlenségekről szóló 1901-ben a Crelle Journalban megjelent híres eredménye a lineáris
programozás klasszikus tétele. Kidolgozását fizikai probléma megoldása motiválta, a
mechanikai egyensúly szükséges feltételének megadása, amikor a kényszerfeltételek
egyenlőtlenségekkel vannak adva a Fourier-elvnek megfelelően.
A Farkas-tétel nagy figyelmet váltott ki, amikor Harold W. Kuhn és Albert W. Tucker 1950-ben
felhasználták azt a nemlineáris programozás alaptételének bizonyításában. Kiderült azonban,
hogy 1939-ben William Karush a diplomamunkájában szintén eljutott az egyenlőtlenség
feltételekkel megadott nemlineáris optimalizálási feladat szükségességi feltételéhez, sőt, amint
arra Prékopa András rámutatott, lényegében már Farkas Gyula is, de ő az elméleti fizikai
problematika keretein belül.
Farkas Gyula halálának 90. évfordulója alkalmából most felidézzük híres eredményének
történeti hátterét, felhasználva az eredeti források mellett Ortvay Rudolf, Prékopa András,
Szénássy Barna, Gábos Zoltán, Filep László és mások idevágó kutatásait,
Az előadás végén néhány szegedi vonatkozásról is szólunk.

Belsőpontos algoritmus szimmetrikus optimalizálási feladatok
megoldására
Rigó Petra Renáta
Corvinus Operációkutatási Kutatóközpont
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

A szimmetrikus optimalizálási feladat a kúpprogramozásnak egy sajátos esete, amely magába
foglalja a lineáris és szemidefinit optimalizálást, valamint a másodrendű kúpprogramozást. Az
előadás során egy lineáris programozási feladatra vonatkozó belsőpontos algoritmust
általánosítunk szimmetrikus optimalizálásra. A bevezetett belsőpontos módszer egy új keresési
irányra épül, amelynek az a sajátossága, hogy nem származtatható hagyományos kernel
függvényből. Igazoljuk, hogy az algoritmus polinom időben határoz meg egy közelítő
megoldást.
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Közös prior/elfogadható tét — egy alternatíva tétel
E.-Nagy Marianna, Pintér Miklós
Corvinus Operációkutatási Kutatóközpont
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Ismert eredmény (Samet 1998), hogy egy ún. típustérben pontosan akkor van közös prior, ha
nincs elfogadható tét. Samet a szeparáló hipersíkok véges dimenziós változatával bizonyítja ezt
az eredményt.
Ebben az előadásban megmutatjuk, hogy a fenti eredmény bizonyításához elég a Farkaslemmánál speciálisabb állítás, a Rouché-Kronecker-Capelli lemma is. Ennek
következményeként Samet alternatíva tételére konstruktív bizonyítás is adható, és a GaussJordan eliminációra támaszkodva erősen polinom időben megválaszolható a kérdés.

Megjegyzések kvantumszámítógépek, kvantum-optimalizálás
és kvantum belsőpontos módszerekről
Terlaky Tamás
Department of Industrial and Systems Engineering,
Lehigh University, Bethlehem, PA, US

A
kvantumszámítógépek,
kvantumszámítástudomány
megjelenése
potenciálisan
forradalmasítja a számítástudomány és optimalizálás elméletét és gyakorlatát. Ebben az
előadásban
röviden
áttekintjük,
hogy
hol
tart
a
kvantumszámítógépek
fejlesztése, elérhetősége. Röviden áttekintjük a kvantumszámítógépek által ajánlott
lehetőségeket, és alapvető, szakmai kihívásokat. Kombinatorikus optimalizálás és belső pontos
algoritmusok
a
kvantumszámítástudomány
aktív
kutatási
területei.
Szemidefinit optimalizálás komplex változókkal (és a megoldásuk belső pontos
algoritmusokkal) a kvantum információelmélet gyakran használt eszköze. Az előadás második
részében
röviden
áttekintjük,
hogy
a
jelenleg
rendelkezésre
álló
NISQ (zajos, közepes skálájú kvantum) számítógépek használatát kombinatorikus
optimalizálási feladatok magoldására, és áttekintjük a kvantum belő pontos algoritmusok
(KBPA) előnyeit és hátrányait szemidefinit optimalizálási feladatok megoldására.
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Az Ekeland-féle variációs elv vektor egyensúly feladatokra
Kassay Gábor
Magyar Matematika és Informatika Intézet,
Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Az egyensúly feladat matematikai megfogalmazása 1955-re nyúlik vissza Nikaido és
Isoda egyik munkájában, melyet a Nash-féle egyensúly pontok tanulmányozására vezettek be.
Az első, a megoldások létezésére vonatkozó eredmények tudomásunk szerint Ky Fan, valamint
Brézis, Nirenberg és Stamppachia munkáiban jelentek meg (mindkét cikk 1972-ben). Ekkor
még a feladatot Ky Fan-féle minimax egyenlőtlenségnek nevezték. Az egyensúly feladat
elnevezés Muu és Oetlli-től származik 1992-ből. Az ezt követő években napjainkig jelentős
mennyiségű tanulmány és eredmény született ebben a témakörben, mert mint kiderült, az
egyensúly feladatnak széleskörű alkalmazásai vannak olyan fontos területeken, mint az
optimalizáció, variációs egyenlőtlenségek, komplementaritási feladatok, fixponttételek, stb.
Az Ekeland-féle variációs elv (I. Ekeland, 1974) a nemlineáris analízis mérföldkövének számít.
Lényege, röviden összefoglalva, hogy egy alulról korlátos, alulról féligfolytonos valós értékű
függvény esetén – habár nem létezik mindig minimumpontja – szerkeszthető egy, a függvény
alsó korlátját megközelítő sorozat, mely néhány jelentős tulajdonsággal rendelkezik.
A fenti gondolatok alapján (is) látható, hogy természetszerűen adódott a kihívás: tudván, hogy
az egyensúlyfeladat az optimalizációnak egy általánosabb alakjaként fogható fel, ki lehet-e
terjeszteni és hogyan az Ekeland elvet egyensúly feladatokra?
Előadásunkban, a teljesség igénye nélkül, bemutatunk néhány erre vonatkozó eredményt,
kezdve a skalár változattal és folytatva a vektor egyensúly feladatokra vonatkozó
kiterjesztésekig. Megmutatjuk, hogyan lehet „megszabadulni” az ú.n. háromszög
egyenlőtlenségtől mely a korai eredményeknél jelenik meg, de mint később kiderült, erős
feltételnek bizonyult.
Előadásunk végén néhány új eredményre is kitérünk, melyek az ú.n. approximációs Ekeland
elvvel kapcsolatosak.

