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Tömbök 

Gyakran van szükségünk arra, hogy több azonos típusú objektumot tároljunk el. Ilyenkor 
kényelmetlen lenne mindegyiknek változót foglalnunk (képzeljünk el 30 darab int típusú 

értéket, még leírni is egy örökkévalóság lenne), de ezt nem kell megtennünk, hiszen 
rendelkezésünkre áll a tömb adatszerkezet. 

A tömb meghatározott számú, azonos típusú elemek halmaza.  

Minden elemre egyértelműen mutat egy index (egész szám). A C# mindig folytonos  
memóriablokkokban helyezi el egy tömb elemeit. 

Tömbdeklaráció: int[] x = new int[10]; 

Létrehoztunk egy 10 darab int típusú elemeket tartalmazó tömböt. A tömb deklarációja után az 

egyes indexeken lévő elemek automatikusan a megfelelő null értékre inicializálódnak (ebben 
az esetben 10 darab nullát fog tartalmazni a tömbünk).  

Ez a szabály referenciatípusoknál (osztályok) kissé máshogy működik. Ekkor a tömbelemek 

null-ra inicializálódnak. Ez nagy különbség, mivel értéktípusok esetében szimpla nullát 
kapnánk vissza az általunk nem beállított indexre hivatkozva, míg referenciatípusoknál ugyanez 

a művelet NullReferenceException kivételt fog generálni. 

Az egyes elemekre az indexelő operátorral (szögletes zárójel  [ ]) és az elem indexéve l 
(sorszámával) hivatkozunk. A számozás mindig nullától kezdődik, így a legutolsó elem indexe 

az elemek száma mínusz egy.  

Töltsünk fel egy tömböt véletlen számokkal és írjuk ki a tartalmát számlálós és foreach (ugyanis 

minden tömb implementálja az IEnumerator és IEnumerable interfészeket) ciklussal: 

int[] array = new int[10]; 

Random r = new Random(); 

for(int i = 0;i < array.Length;++i) 

{ 

 array[i] = r.Next(); 

} 

for(int i = 0;i < array.Length;++i) 

{ 

 Console.WriteLine("{0}, ", array[i]); 

} 

Console.WriteLine(); 

foreach(int i in array) 

{ 

 Console.WriteLine("{0}, ", i); 

} 

A példánkban egy véletlenszám-generátor objektumot (Random r) használtunk, ami a nevéhez 
híven véletlenszámokat tud visszaadni, az objektumon meghívott Next() metódussal. A 

példaprogram valószínűleg elég nagy számokat fog produkálni, ezt a Next() metódus 
paramétereként megadott felső határral redukálhatjuk: 

array[i] = r.Next(100); 
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Ekkor maximum 99, minimum 0 lehet a véletlenszám. Egy dolog van még, ami ismeretlen, a 

tömb Length tulajdonsága, ez a tömb elemeinek számát adja vissza.  

Látható az indexelő operátor használata is, az array[i] az array i –edik elemét jelenti. Az 

indexeléssel vigyázni kell, ugyanis a fordító nem ellenőrzi fordítási időben az indexek 
helyességét, viszont helytelen indexelés esetén futás időben System.IndexOutOfRange-
Exception kivételt fog dobni a program.  

Egy tömböt akár a deklaráció pillanatában is feltölthetünk a nekünk megfelelő értékekkel: 

char[] chararray = new char[] { 'b', 'd', 'a', 'c' }; 

Ekkor az elemek száma a megadott értékektől függ. Egy tömb elemeinek száma a deklarációva l 

meghatározott, azon a későbbiekben nem lehet változtatni. 

Dinamikusan bővíthető adatszerkezetekről a Gyűjtemények részben lesz szó! 

Minden tömb a System.Array osztályból származik, ezért néhány hasznos művelet azonnal 
rendelkezésünkre áll (pl. rendezhetünk egy tömböt a Sort() metódussal): 

chararray.Sort(); //tömb rendezése 

 


