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Kivonat

A `Hidak és Profunktorok' cím¶ értekezés tárgya a bikategóriák, ket-

t®s kategóriák és a köztük men® lax, kolax funktorok egy alternatív,

koherencia-ötszögt®l és különbözeti celláktól mentes felépítése és néhány

további, ezekhez kapcsolódó struktúra vizsgálata. Az axiomatikus felépí-

tésben Tom Leinster egyik irányvonalát követjük, továbbá profunktorokat

és re�exiókat használunk.
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Alább felvázoljuk az értekezés f®bb téziseit fejezetenként. Amelyeknél nem sze-

repel küls® hivatkozás nem saját publikációra, azok � legjobb tudomásom sze-

rint, � mind saját eredmények.

1. Bikategóriák

Tom Leinster �unbiased bicategory� de�níciójának [Leinster] egy elemi interp-

retációját adjuk (1.1. def.): eszerint egy bikategóriában adottak pontok (objek-

tumok), a pontok között nyilak, a nyilak között 2-cellák ( · &&
88⇓ · ), amik függ®-

legesen komponálhatóak egymással (minden pontpárra a köztük men® nyilak és

az azok közti 2-cellák kategóriát alkotnak), valamint a nyilak is komponálható-

ak �vízszintesen�, azonban ez a kompozíció csak izomor�zmus erejéig (gyengén)

asszociatív. Az 1.1. def.-ban a nyilak kompozícióját egy gyengén asszociatív

m¶veletcsaláddal adjuk meg: minden n hosszú úthoz rendelünk egy nyilat az út

kezd®pontjától a végpontjáig. Az n = 0 esetet is értelmezhetjük, így a kompo-

zíció és az egység egy füst alatt kezelhet®, továbbá a koherencia axióma is egy

fokkal befogadhatóbb, mint az eredeti Bénabou-féle de�nícióban.

Ezután felvázolunk néhány bikategórián belül értelmezhet® fogalmat, úgy-

mint adjungált nyílpár vagy bels® monoid, monoidhatás, bels® bimodulus.

Példaként bemutatjuk többek között a Span bikategóriát (1.1.7. pl.): ennek

objektumai a halmazok, az A és B halmazok közti nyilai az A,B ponthalma-

zokon vett páros gráfok, azaz az A ← E → B (�kezd®- és végpontot kijelöl®�)

függvénypárok (span-ek), ahol E a páros gráf éleinek halmaza. Span 2-cellái a

pontokat �xen hagyó gráfmor�zmusok; a páros gráfok vízszintes kompozíciójá-

ban az élek az egymást követ® élpárok lesznek, illetve n-hosszú élsorozatok az

n-tényez®s kompozíció esetére.

1.1.14. példa: A Span bikategória bels® monoidjai pont a kategóriák, [Betti].

2. Profunktorok

A 2., 3. és 4. fejezetek eredményeit a [Pecsi] cikkben publikáltam, és egy töre-

dékük már a diplomamunkámban is szerepelt, [PecsiDipl].
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2.1. De�níció. A H kategóriát hídnak nevezzük az A és B kategóriák közt,

ha A és B [vagy izomorf példányaik] diszjunkt teljes részkategóriák H-ban, és
H-nak nincs más objektuma, azaz ObH = ObA ∪ObB. Jel.: H :A
 B.
Az A-n és B-n kívüli nyilakat heteromor�zmusoknak nevezzük.

A H hidat irányított hídnak vagy röviden ágnak hívjuk, ha nincs B → A

alakú heteromor�zmusa (legfeljebb tehát csak A→ B alakú). Jel.: H :A999 B.

Az A 999 B irányított hidak egyfel®l a Span-beli bels® bimodulusokat tes-

tesítik meg, másfel®l még az Aop × B → Set alakú funktorokat, úgynevezett

profunktorokat is.

Bevezetjük a kategóriák és ágak Prof bikategóriáját, majd a kategóriák és

funktorok Cat bikategóriájának két kanonikus, Prof-ba való beágyazását tár-

gyaljuk: e szerint minden F :A → B funktor meghatároz egy F∗ :A999 B és egy

F ∗ :B999 A ágat, valamint belátjuk a következ®t:

2.7. Tétel. Legyen F :A999 B egy ág. Ekkor a következ®k teljesülnek:

a) Pontosan akkor van olyan F :A → B funktor, amire F ∼= F∗, ha B re�ektív

részkategóriája F-nek.
b) Pontosan akkor van olyan G :B → A funktor, amire F ∼= G∗, ha A kore�ektív

részkategóriája F-nek.
c) Ha mindkét feltétel teljesül, a re�exiókból és kore�exiókból de�niálható F és

G funktorok adjungáltak lesznek: F a G (azaz F∗ ∼= G∗).

2.9. Következmény. Tekintsük azt az Adj kategóriát, aminek objektumai a

kategóriák, A-ból B-be men® nyilai az adjungált funktorpárok 〈F , G 〉
A→B→A

: F a G.
Tekintsük továbbá ennek a következ® két részkategóriáját:

Corefl := {〈F,G〉 ∈ Adj | F teljes beágyazás}
Refl := {〈F,G〉 ∈ Adj | G teljes beágyazás}.

Ekkor

Adj = Corefl · Refl ,

azaz ∀ F a G adjunkcióhoz ∃ F1 a G1 és F2 a G2, hogy F = F1F2, G = G2G1,

és F1 és G2 teljes beágyazások.

3. Ekvivalenciahidak

A kategóriák ekvivalenciáját és Morita ekvivalenciáját jellemezzük bizonyos faj-

ta hidakkal:

3.4. Tétel. Két kategória, A és B, pontosan akkor ekvivalens egymással Cat-

ban, ha létezik köztük egy olyan H :A 
 B híd, amiben minden A ∈ ObA-hoz
van egy B ∈ ObB és minden B ∈ ObB-hez van egy A ∈ ObA úgy, hogy H-ban
A ∼= B.
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3.9. Tétel. Két kategória, A és B, pontosan akkor Morita ekvivalens egymással

(azaz ekvivalensek Prof-ban), ha létezik köztük egy olyan M : A 
 B híd,

amiben minden nyíl felírható heteromor�zmusok kompozíciójaként.

4. Morita-összefüggések

A gy¶r¶k köréb®l ismert ún. Morita-összefüggések és a hidak közös általánosí-

tását vezetjük be, tetsz®leges bikategóriában:

4.1. De�níció. Legyenek adottak az f : A → B és g : B → A nyilak egy

bikategóriában, ellátva µ : fg =⇒ 1A és ν : gf =⇒ 1B ún. alkotó 2-cellákkal.

Ezek egy (bels®) Morita-összefüggést határoznak meg, amennyiben

µf = fν és gµ = νg.

Ezután felvázoljuk El Kaoutit tételét (4.3. tétel, [El Kaoutit]), miszerint bár-

mely B bikategória bels® Morita-összefüggései egy újabb bikategóriát alkotnak,

amit MrtB-vel jelölünk.

4.5. Állítás. Ha egy Morita-összefüggés egyik alkotó 2-cellája balinvertálható,

akkor izomor�zmus.

Az ilyen Morita-összefüggések (a szóban forgó alkotó 2-cella invertálásával)

egy az egyben megfelelnek az invertálható egység¶ adjunkcióknak. Azokat a

Morita-összefüggéseket, amelyeknek mindkét alkotó 2-cellája invertálható, szi-

gorúaknak hívjuk, és ezek az adjungált ekvivalenciáknak felelnek meg.

4.7. Tétel. A következ® feltételek ekvivalensek egy f Morita-összefüggésre:

a) f szigorú.

b) Valamely h szigorú Morita-összefüggésb®l megy egy MrtB-beli 2-cella f-be.

[Egy ilyen 2-cella ekkor mindenképpen izomor�zmus.]

c) f egy ekvivalencianyíl MrtB-ben.

4.8. Következmény. Két objektum pontosan akkor ekvivalens MrtB-ben, ha

már B-ben ekvivalensek voltak.

4.9. Következmény. Az MrtB bikategóriában minden adjunkciónak invertál-

ható az egysége (következésképp Morita-összefüggésnek is tekinthet®).

5. Kett®s kategóriák

Ha egy bikategóriát úgy b®vítünk �függ®leges struktúrával�, hogy abban már

nem feltétlenül csak párhuzamos nyilak között mehetnek 2-cellák (a kés®bbiek-

ben csak: cellák), akkor a pszeudo kett®s kategória fogalmához jutunk.
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Minthogy nálunk alapértelmezésben csak gyengén asszociatív a vízszintes kom-

pozíció, általában elhagyjuk a `pszeudo' el®tagot. (Megj. [?]-ban a függ®leges

kompozíció a gyengén asszociatív.)

El®ször bevezetjük az A bikategóriából B-be men® kett®s ág fogalmát (5.1.

def.), amiben a pontok között olyan átmen®, úgynevezett �függ®leges� nyilak

mehetnek, amiket nem kell tudni összekomponálni A és B nyilaival, és a nyilak

között átmen® cellák mehetnek, két kitüntetett függ®leges nyíl �mentén�. Az

átmen® cellákat komponálni lehet �felülr®l� A, �alulról� B 2-celláival, valamint

vízszintesen egymással:

��//
α

��
ϕ

��// FF
β

a1 //

��
ϕ

��

a2 //

ψ

��
b1

//
b2

//

ai, α ∈ A, bi, β ∈ B

Ezek után, egy (pszeudo) kett®s kategóriát úgy értelmezünk, mint egy bels®

monoid a bikategóriák és kett®s ágak BicProf bikategóriájában. A monoidm¶-

veletre mint függ®leges kompozícióra tekintünk.

Például, a Span bikategória �fölé� építhet® az a (SET-tel jelölt) kett®s kate-

gória, amiben a függ®leges nyilak a ponthalmazok közti függvények, és a cellák

az ezek menti gráfmor�zmusok.

Az 5.3.7. példában bevezetjük egy B (szigorúan asszociatív) bikategória

Ehresmann-féle kvintettjeinek a Q(B) kett®s kategóriáját, [Ehresmann], ami-

nek a függ®leges és vízszintes nyilai is a B-beli nyilak, és cellái az av =⇒ ub

alakú 2-cellák:
a //

u �� ↙↙ v��
b

//
.

A BicProf-beli bels® monoidok közti bimodulusokat a kett®s kategóriák

közti kett®s ágaknak hívjuk, az ezek által alkotott bikategóriát DbProf jelöli.

Egy A
9 9 9
B kett®s ág tekinthet® A-t és B-t magában foglaló kett®s kategóri-

ának, ugyanúgy, ahogy egy ág tekinthet® kategóriának.

A 2. fejezetben írtak két dimenziós analógiájaként, re�exiókkal illetve koref-

lexiókkal egy egyszer¶ jellemzését adjuk a bi- és kett®s kategóriák elméletében

alapvet® szerepet játszó kolax és lax funktoroknak:

5.9. De�níció. Egy 〈F, (kA)A, (κa)a〉 hármast re�ektív kett®s ágnak hí-

vunk, ha F :A
9 9 9
B kett®s ág, amiben minden A ∈ ObA objektumhoz adott egy
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A-ból induló kA függ®leges re�exiónyíl, és minden a
A→A1

∈ A vízszintes nyílhoz

egy κa :
a //

kA �� kA1��//
re�exiócella.

A következ®kben igazoljuk, hogy az A
9 9 9
B re�ektív kett®s ágak és az A −→

B kolax funktorok egyértelm¶en meghatározzák egymást, izomor�zmus erejéig

(5.11., 5.14., 5.17. tételek). A K kolax funktorhoz tartozó kett®s ágat K∗ jelöli.

Duálisan, az A
9 9 9
B kore�ektív kett®s ágak és B −→ A lax funktorok is kölcsö-

nösen meghatározzák egymást (5.13. tétel). Az L lax funktorhoz tartozó kett®s

ágat L∗ jelöli.

Az 5.15.c) állításban bebizonyítjuk Böhm Gabriella egy, a Rényi Intézetben

tartott algebra szemináriumon felvetett sejtését: egy kett®s kategória vízszintes

bikategóriájában lév® Morita-összefüggések jellemezhet®ek egy egyszer¶ speci-

ális 2-kategóriából kiinduló lax funktorokkal, aminek két, egymással izomorf

pontja van, egyetlen izomor�zmus párral közöttük, és triviális (identikus) 2-

cellái. Ld. még [Pecsi]. Ez folytatja a bels® monoidok és bimodulusok egy-egy

egyszer¶ 2-kategóriából men® lax funktorokkal való prezentálásának a sorát, ld.

5.15. állítás, vö. pl. [Koslowski].

5.16. Állítás. Legyenek A és B kett®s kategóriák. Ekkor az Aco ×B→ SET

lax funktorok egy az egyben megfeleltethet®ek az A
9 9 9
B kett®s ágaknak.

6. Kolax/lax adjunkciók

A [Gran-Pare2]-ben és 6.4.-ben bevezetett Dbl kett®s kategóriát, melynek ob-

jektumai a pszeudo kett®s kategóriák, vízszintes nyilai a lax, függ®leges nyilai

a kolax funktorok, lokálisan teljesen beágyazzuk a DbProf bikategóriából kép-

zett Ehresmann-féle kvintettek Q(DbProf) kett®s kategóriájába, mely mindkét

irányban gyengén asszociatív. (6.5. tétel.)

Ez a beágyazás vízszintesen kontravariáns, így a Dbl-beli ortogonális ad-

junkciók, azaz a kolax/lax adjunkciók, megfeleltethet®ek a Q(DbProf)-beli

kísér® pároknak (angolul �companion pairs�), ami egy csapásra igazolja a kö-

vetkez® tételt, amely � az 5.16. állításbeli megfeleltetést használva, � a [Pare] és

a [Fio-Gam-Kock] írásokban is megjelent.

6.6. Tétel. Egy K kolax és egy L lax funktor pontosan akkor adjungáltak a

Dbl kett®s kategóriában, ha K∗ ∼= L∗ a DbProf bikategóriában.

A fenti Dblop ↪→ Q(DbProf) beágyazás egy dimenziós megfelel®je az a

Q(Cat)op ↪→ Q(Prof) (szintén lokálisan teljes) beágyazás, amit a 2.10.-ben

tárgyalt Catop ↪→ Prof és Catco ↪→ Prof beágyazások �összetevéséb®l� nyer-

hetünk. Erre alkalmazva az iménti tétel megfelel®jét, világossá válik az adjun-
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gált funktorpár kétféle de�níciójának ekvivalenciája: ha ugyanis F :A → B és

G :B → A funktorok, úgy

F a G Cat-ban ⇐⇒ F a G Q(Cat)-ban ⇐⇒
F∗-nak vízszintes kísér®je a G∗ Q(Prof)-ban ⇐⇒ F∗ ∼= G∗ Prof-ban.

Függelék

AzA. részben összevetjük a Bénabou-féle és az értekezésben interpretált Leinster-

féle bikategóriákat (A.1. és 1.1. def.), lásd még [Leinster].

A B. részben a saját eszközeinkkel (kett®s ágakkal) interpretáljuk a 6. fejezet-

ben el®forduló Verity-féle, mindkét irányban gyengén asszociatív kett®s kategó-

riákat és a köztük men® pszeudofunktorokat, a B.1. és B.3. de�níciókban. Vö.

[Morton], [Verity].
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