
MI FÉR BELE A TANANYAGBA PROJEKTÍV

GEOMETRIÁBÓL?

MOLNÁR ZOLTÁN

Kivonat. Hogyan lehet a heti három órás kilencedikes matematika tananyag-
ban elhelyezni a Deasargues-tételkört? Erre adnék részleges választ, kitérve
természetesen az általánosítások, ill. a kés®bbi tizedikeses alkalmazhatóság
lehet®ségére is.

1. Bevezetés

Bár csak szubjektív benyomásokra
alapozom, de egészen biztosra veszem,
hogy a geometria szerepe a középisko-
lai matematika tantárgy keretein belül
egészen megváltozott, legalább is a diá-
kok szemében. Egyfel®l a számítógépes
animáció elterjedése a mindennapi élet-
ben, másfel®l az animációk min®ségé-
nek intenzív fejl®dése nyilvánvalóan ki-
hat arra, hogy milyen élményt várnak a
középiskolások a vizuális m¶veltségterü-
let tantárgyairól, illetve ezen belül a geo-
metria témakörét®l. Egyetlen illusztráló
példa: míg a 90-es évek elejéig a szak-
középiskolákban az ábrázoló geometriát,
illetve az ezzel rokon szakrajzot külön
tantárgyként tanították, addig ez a te-
rület mostanra integrálódott más részte-
rületekkel együtt (mint például a számí-
tógépes tervezés, CAD-CAM programok
használata) komplexebb m¶szaki kom-
munikációs tantárgyakba. Mindez érté-
kelhet® a geometria háttérbe szorulása-
ként, amennyiben geometrián az elemi
síkgeometriát értjük. Értékelhet® azon-
ban úgy is, hogy a geometria kiszabadult
a matematikaórákról a vizuális kommu-
nikáció általánosabb színtereire, maga

után hagyva a fogalmai köré szervez®-
dött évezredes axiomatikus-verbális vé-
d®®vet. A szerkeszthet®ség és a disz-
kusszió korlátozó ill. verbális tevékeny-
sége után most a hangsúly a láttatáson
van.
Ennek a hangsúlyeltolódásnak kísérlet-
képpen megfelelve a perspektívát és a
térszemlélet próbáltam bevonni a kilen-
cedikes geometria tananyagba. A felada-
tokat úgy szerkesztettem össze, hogy a
szokásos szerkesztéseket gyakorló, alap-
fogalmakat átismétl® feladatok �burkuló-
görbéje� egy új témakört jelenítsen meg,
éspedig a Desargues-tételt és a hozzá
kapcsolódó tétel- és példakört. Mind-
ezt úgy, hogy lehet®leg ne b®vüljön lé-
nyegesen a tananyag, csak néhány plusz
órát és néhány szokásostól eltér® felada-
tot szúrtam be a második féléves geo-
metria témakörbe.
A budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus
Gimnázium rajz és m¶vészet tagozatos
kilencedikesei a saját kezük munkájára
rácsodálkozva ismerték meg a pespek-
tivikus és axonometrikus ábrázolás ele-
meit, természetesen csak az id® rövidsé-
gét tekintetbe vev® naiv szinten.
A bevezet® végén megemlíteném, hogy

Köszönetemet fejezem ki Wettl Ferencnek, a BME Algebra Tanszéke docensének, akivel a
perspektivitás témakörében számomra nagyon tanulságos beszélgetést folytathattam.
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a cím egy kis indoklásra szorul. A
hosszabb verzió biztos ez lenne: �Mi fér
bele a minimális heti három órába pro-
jektív geometriából?�. Emelt óraszám-
ban ugyanis sok izgalmas témakört lehet
értinteni, ami akár a diák, akár a tanár
számára élvezetessé teszi a matematika
órát, új módszerek, megoldási módok
felmutatásával hasznossá teszi az adott
témakörre fordított id®t. Most inkább
azt mutatnám be, hogy alacsony óra-
számban hogyan lehet úgy struktúrálni

a kilencedikes geometria témakört, hogy
mégis beleférjen egy kis más is. Az
alábbi feladatsor els®sorban matematika
tanároknak szól, nem fogalmaztam úgy
át, hogy az tankönyvrészletként is meg-
állja a helyét. Tanítását el® kell készíteni
azzal, hogy a feladatok és magyarázatok
szóhasználatát az adott diákcsoport igé-
nyeinek és befogadóképességének megfe-
lel®en alakítjuk át.

2. Perspektivitás

A kiindulópontunk az, hogy a geomet-
riát a térelemek illeszkedésének témakö-
rével kezdjük, olyan alapvet® feladatok
áttekintésével, amelyekben síkok, sík és
egyenes, egyenesek kölcsönös elhelyezke-
déseit ismerhetjük meg. Ezt követ®en,
az alapszerkesztéseket átismételve máris
rátérhetünk néhány, már az általános is-
kolából jól ismert síkbeli transzformáció
végrehajtására. Az alábbiak azonnal kö-
zel visznek minket a projektív geometria
fogalmaihoz.

1. Feladat. Adott pontból kicsinyít-
sünk felére egy adott háromszöget! (Vö.:
[Kosztolányi 2003, 133. o., 1. példa].)
Megjegyzés. Természetesen a feladat a
matematikai szigorúság egy adott fokát
megkövetelve csak a középpontos hason-
lóság alapos ismeretével oldható meg.
Ám, ha ez az általános iskolában nem
volt olyan akadály, ami a szerkesztés
kivitelezését bemutathatatlanná tette
volna, akkor ez most sem okozhat prob-
lémát.
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Megoldás. Felezzük meg az OA, OB,
OC szakaszokat (1. ábra). Ekkor pél-
dául az OAB háromszög kicsinyített
képe az OA′B′C ′ háromszög lesz, így
az ABC háromszög oldalainak kicsinyí-
tett képei rendre az A′B′C ′ háromszög
oldalai lesznek.
Rögtön rámutathatunk arra, hogy a há-
romszög és képe egymáshoz a kicsinyítés
középpontjára vonatkozóan perspektív,
általában pedig:

1. De�níció. Az ABC háromszög és
a neki megfeleltetett A′B′C ′ háromszög
pontra perspektív, ha van olyan pont,
melyen a megfelel® csúcspárok által meg-
határozott egyenesek mind áthaladnak.
(Vö.: [Hajós 1991, 452. o.].)
Az el®z® feladathoz hasonlóan a koráb-
ban tanult szerkesztési eljárások felele-
venítésére szolgálhat a következ® is.

2. Feladat. Adott egyenesre tükröz-
zünk egy háromszöget, melynek oldalai

nem párhuzamosak a tükörtengellyel!
Hol metszik egymást a megfelel® olda-
lak egyenesei? (Vö.: [Kosztolányi 2003,
133. o., 1. példa].)
Megjegyzés. Szokásos a tengelyes tükrö-
zést úgy megvalósítani, hogy kijelölünk
a tengelyen két tetsz®leges pontot, majd
el®bb az egyikbe, majd a másikba be-
szúrjuk a körz®t és rendre körívezünk a
tükrözni kívánt pontokig kinyitott kör-
z®vel. Itt is érdemes kitérni arra, hogy
azt gondos érveléssel kéne belátni, hogy
ez a szerkesztés valóban a tükörképet
adja.
Megoldás. A szerkesztési pontatlanság
dacára a szimmetria miatt mindenki szá-
mára világos, hogy az egyenesek a tenge-
lyen metszik egymást. Valóban, például
ha az AB oldal egyenese a M pont-
ban metszi a tengelyt (2. ábra), akkor
az A,B,M pontok közös egyenesének
képe (a tükrözés egyenestartása miatt)
az A′, B′,M pontok egyenes lesz, melyek
metszéspontja az M tengelypont.
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2. De�níció. Az ABC háromszög
és a neki megfeleltetett A′B′C ′ három-
szög egyenesre perspektív, ha a megfelel®
oldalegyenesek metszéspontjai egy egye-
nesre esnek. (Vö.: [Hajós 1991, 452.
o.].)
Tudjuk, az els® és második feladat a
perspektivitás jellegzetes, de atipikus
esetei: az els® alakzat egyenesre is pers-
pektív, de a perspektíva egyenese az ide-
ális egyenes, a második alakzat pontra
is perspektív, de az a pont egy ideális
pont.1 Ezeket a lényeges, de kivételes
vonatkozásokat egyel®re elhallgathatjuk
diákjaink el®tt. A teljesség kedvéért
azonban itt leírjuk a megfelel® de�níció-
kat.

3. De�níció. Az S sík egymással
párhuzamos egyenesei egy-egy ekviva-
lenciaosztályt határoznak meg. Ezeket
az osztályokat ideális pontoknak, az ide-
ális pontok halmazát (I) ideális egyenes-
nek nevezzük. A P = S ∪ I halmaz az

ideális elemekkel kib®vített sík, azaz a
projektív sík. Az I ∈ I ideális pont rajta
van az e ⊆ S egyenesen, ha e ∈ I, azaz
I az e-vel párhuzamos síkbeli egyenesek
halmaza. Az ideális pontok rajta vannak
az ideális egyenesen. (Vö.: [Hajós 1991,
441. o., 44.1.].)
Megjegyzés. Az ideális pontok de�níci-
ója után a pontra és egyenesre perspek-
tivitás fogalmát érdemes értelemszer¶en
kiterjeszteni az ideális elemekre is. Ez-
esetben a kicsinyítéses példa elrendezése
nem csak pontra de egyenesre vonat-
kozó perspektivitást, a tükrözéses példa
pedig pontra perspektvitást is mutat.
Az els® esetben a perspektivitás ten-
gelye az ideális egyenes, a másodikban
a perspektivitás középpontja a tengelyre
mer®leges egyenesek által meghatározott
ideális pont. A bölcsész érdekl®dés¶ di-
ákok el®tt a világért se mulasszuk el
megjegyezni, hogy a projektív sík szó-
használatában érvényessé válik a Bolyai-
parafrázis: a párhuzamosok az ideális
pontban találkoznak.

3. Desargues tétele

3. Feladat. Rajzoljunk két háromszö-
get, melyek pontra perspektívek és ahol
a megfelel® oldalak egyenesei metszik
egymást! Egyenesre is perspektívek-e
ezek? (Vö.: [Hajós 1991, 452. o., Tétel
a)].)
Megoldás. Természetesen a válasz a
szerkesztés alapján csak sejtésként fo-
galmazható meg. A gyanút, miszerint
igen: egyenesre is perspektív az elrende-
zés, Desargues tétele2 igazolja, melynek
egy esetét és egy irányát be fogjuk bizo-
nyítani.
Megjegyzés. A Desargues-tétel szokásos

térgeometriai bizonyítása nagy er®vel
mutatja azt a geometriai hagyományt,
mely az Eukleidész el®tti matematikáig
vezethet® vissza és amely abban a meg�-
gyelésben érhet® legjobban tetten, hogy
az ógörögök bizonyításra használt szava
egyszerre �megmutatást�, �belátást� is
jelent. Az ábra mintegy megelevenedik
és létrehozza a szemlél®ben a szubjektív
bizonyosság élményét, mindenféle ver-
bális érvelés nélkül, afel®l, hogy a tétel
igaz. Az érvel® matematika el®tti kor-
ról olvashatunk Szabó Árpád számos
munkájában,3 de ugyanerre a jelenségre
utal Reuben Hersh is, amikor rámutat
arra, hogy Eukleidész Elemeibenminden

1Lásd [Hajós 1991, 453. o. B megj.].
2Lásd [Hajós 1991, 452. o.].
3Lásd különösképpen pl.: [Szabó 1997, 19. o.].
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egyes tételnél szerepel egy ábra, mely a
belátást segíti el®, s mely egyáltalán nem
csak mellékes illusztráció.4

4. Feladat. (Desargues-tétel) Bizo-
nyítsuk be térgeometriai eszközökkel,
hogy ha két háromszög pontra pers-
pektív és a megfelel® oldalak egyene-
sei metszik egymást, akkor a két há-
romszög egyenesre is perspektív. (Vö.:

[Hajós 1991, 452. o., Tétel a)].)
Megoldás. A Desargues-tétel ezen válto-
zatát a térgeometria illeszkedési témakö-
rének következ® gondolatmenetével iga-
zolhatjuk.5 A síkbeli ABCA′B′C ′ sok-
szög (3-4. ábra) tekinthet® egy háromol-
dalú csonkagúlának, melynek alapsíkja
az A′B′C ′ háromszög síkja, a metszés
síkja pedig az A,B,C pontok által kife-
szített sík.

4Lásd [Hersh 1997, p. 186].
5Lásd: [Hajós 1991, 453. o., B megj.].)
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Az ABC4 oldalegyenesei mind a
metsz® síkban, az A′B′C ′4 minden ol-
dalegyenese az alap síkjában van. Tehát
ha ezek az egyenesek metszik egymást,
akkor a metszéspontok csak a két sík
metszésvonalán lehetnek, azaz egy egye-
nes be esnek.

Megjegyzés. Látható volt, hogy a bizo-
nyítás tisztán térgeometriai illeszkedési
feladat, és hasonlóképpen � bár kissé
összetettebb módon � a tétel megfor-
dításának igazolása is tisztán ilyen fel-
adat. Következésképp a Desargues-tétel
tekinthet® az els® geometriai témakör át-
ismétlésének, alkalmazásának.

4. Általánosítások

A Desargues-tétel kimondása és bi-
zonyítása, ha akarjuk, tekinthet® az
elemi illeszkedési témakör gyakorlásá-
nak, ezért plusz órát nem emészt föl, is-
métl® órának min®síthet®. A Desagues-
tétel általánosításának témaköre már
azért egy-két plusz óra beiktatását
igényli.
A tétel két irányba terjeszthet® ki. Egy-
fel®l gondolkodhatunk azon, hogy a tük-
rözéses feladatban szerepl® elrendezés
alapján milyen új tételt mondhatunk ki.
Ez az út feltételezi, hogy beszéltünk a
diákoknak az ideális alakzatokról.

5. Feladat. Igazoljuk, hogy ha két
háromszög megfelel® csúcsai párhuza-
mos egyeneseket határoznak meg és a
megfelel® oldalegyeneseik metszik egy-
mást, akkor a két háromszög egyenesre
perspektív.
Megoldás. A megoldás a Desargues-tétel
bizonyításának megismétlése háromol-
dalú csonka hasábra.
Megjegyzés. Talán nehézkesnek t¶nik az
állítás megfogalmazása, de gondoljunk
bele: az ideális térelemek alapos meg-
tanítása, a projektív sík axiómarendsze-
rének és dualitási tételének ismertetése
együtt már biztosan nem fér bele a feszí-
tett tempójú heti három órás rohanásba.
A másik általánosítási lehet®ség a sok-
szögek esete. Két n-szög pontra ill.
egyenesre vonatkozó perspektivitásán
azt értjük, hogy megfelel® csúcsaik közös

pontba érkez® egyeneseken vannak, ill.
megfelel® oldalegyeneseik közös egyene-
sen metszik egymást.

6. Feladat. Rajzoljunk pontra
perspektív négyszögpárokat! Egyenesre
perspektívek-e ezek?
Megoldás. Már az els® próbálkozásokból
kiderül, hogy négyszögekre a Desargues-
kijelentés általában nem fog teljesülni.
Elég sok szimmetriát mutató elrende-
zésekre azonban igen, például négyzet
vagy szimmetrikus trapéz nagyított ké-
peinél.
Megjegyzés. Felvet®dik a kérdés, hogy
mi a feltétele annak, hogy ha adott az
els® alakzat, akkor a pontra perspekti-
vitás általi képével együtt mikor lesznek
®k egyenesre is perspektívek. Sajnos
a [Vigassy 1972] szakköri kiadványban
a szerz® félreérthet®en fogalmaz ami-
kor azt írja: �S®t, a [Desargues-]tétel
nem csak háromszögekre érvényes, ha-
nem négyszögekre is és tetsz®leges oldal-
számú sokszögekre is.�6 A tétel sokszö-
gekre általában nem igaz.
Megjegyzés. A lehetséges általánosítá-
sok felkutatását kezdetben síkgeometriai
ill. térgeometriai konstrukciós feladat-
ként is felfoghatjuk. Mindkett® érdekes
megállapításokra vezet. Egyfel®l érdek-
l®dhetünk, hogy a Desargues-tétel tér-
geometriai bizonyítása milyen általános
elrendezésekre m¶ködik még. Például
milyen körre, ellipszisre, sokszögre?

6Lásd: [Vigassy 1972, 59. o.].



MI FÉR BELE A TANANYAGBA PROJEKTÍV GEOMETRIÁBÓL? 7

O

A

B

C

A′

B′

C ′

s

D

P4
D′

P2

P3P1

5. ábra.

Persze ehhez rá kell mutatnunk arra,
hogy az ellipszis mer®leges a�nitással
származtatható a körb®l és hogy az el-
lipszis tekinthet® egy ferde síkban lév®
kör képének. Ezek a project jelleg¶ fel-
adatok inkább házi feladatként adhatók
föl.
Másfel®l felvethetjük a következ® síkbeli
konstrukciós feladatot is.

7. Feladat. Legyen adva egy tet-
sz®leges négyszög és a perspektivitás kö-
zéppontja. Rajzoljunk pontra perspek-
tív négyszöget hozzá, mellyel egyenesre
perspektív párt alkotnak!
Megjegyzés. Segítségként érdemes mon-
danunk, hogy el®ször rajzoljunk két
perspektív háromszöget, majd vegyünk
fel egy új sugáron egy új pontot és ke-
ressünk meg a képét, mely alkalmas lesz.
Ezután könnyen megtalálható a keresett
pont. A nehézség a konstrukció helyes-
ségének belátásában van.
Megoldás. Vegyünk fel az 5. ábra sze-
rint egy O pontra perspektív ABC és
A′B′C ′ háromszöget, melyek perspekti-
vitásának tengelye az e egyenes, amit a
megfelel® oldalegyenesek P1, P2, P3 met-
széspontjai határoznak meg. Vegyük föl

tetsz®legesen az O-ból induló s sugarat
és legyen rajta a D pont tetsz®leges.
Tekintsük a D és C pontok egyenesét,
ahol ez az egyenes metszi a perspek-
tivitás tengelyét, legyen az a P4 pont.
Legyen a D′ pont az a pont, melyben a
P4 és C ′ egyenese metszi az s sugarat.
Állítjuk, hogy ekkor az ABDC négy-
szög egyenesre perspektív az A′B′D′C ′

négyszöghöz. Valóban, elég a BD, B′D′

egyeneseinek metszéspontját vizsgálni, a
másik meszéspont hasonlóan viselkedik.
A CBD és C ′B′D′ háromszögek pontra
perspektívek, így egyenesre is. A CB
és C ′B′ egyeneseinek metszéspontja az
e-n van (P1), a konstrukció miatt a CD
és C ′D′ egyeneseinek metszéspontja is
az e-n van (P4). A CBD és C ′B′D′ há-
romszögek perspektivitási tengelye tehát
egybeesik az e-vel, mely így a négyszö-
gek számára is a perspektivitás tengelye
lesz.
Megjegyzés. Az érvelés szinte gráfelmé-
leti és valóban, az általánosítás síkbeli
teljes gráfokról szól.7

4. De�níció. Teljes n csúcspontú sok-
szög alatt értünk a síkon n különböz®
pontot az ®ket összeköt® n(n−1)

2 egyenes

7Lásd a [Dowling 1917] tankönyvet.
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szakasszal együtt. (Vö.: [Dowling 1917,
p. 13, Sect. 13].)
Ekkor egy lehetséges sokszöges általáno-
sítást fogalmaz meg az alábbi feladat.

8. Feladat. Legyen adva az S és S′

egymásnak megfeleltetett teljes n-szög,
valamint az O pont és a sokszögekben
az a, a′ élpár. Ha mind az n − 2 da-
rab T , T ′ háromszögpár rendre az S,
S′ sokszögekben, melynek oldala rendre
az a, a′ él az O-ra perspektív, akkor a
két sokszög is pontra perspektív. (Vö.:

[Dowling 1917, p. 24, Ex. 6].)
Megjegyzés. A feladat megoldása köz-
vetlenül adódik az alábbi feladatból.

9. Feladat. Igazoljuk, hogy két teljes
négyszög egyenesre perspektív, ha ben-
nük két háromszög egyazon egyenesre
perspektív. (Vö.: [Dowling 1917, p. 23,
Sect. 20, Thm. II].)
Megjegyzés. Ennek a feladatnak a meg-
oldása a 7-es konstrukciós feladattal
rokon. A részletes megoldást lásd itt:
[Dowling 1917, p. 23-24].)

5. Alkalmazások

A témakör számos alkalmazásra lel-
het a síkgeometria témakörében. Csak
ízelít®ként néhány, els®sorban illeszke-
déssel kapcsolatos példa.

10. Feladat. Tekintsük az ABC
nem-egyenl®szárú háromszöget. A ma-
gasságok talppontjai legyenek Ta, Tb, Tc.
Legyen P az a oldal és TbTc egyenese,
Q a b oldal és a TaTc egyenese és R az
c oldal és a TaTb egyenese által alkotott
metszéspont. Igaz-e, hogy P , Q és R
egy egyenesbe esik?
Útmutatás. A háromszög és talpponti
háromszöge egymáshoz pontra perspek-
tív.

11. Feladat. Tekintsük egy három-
szögnek bels® szögfelez®inek a beírt köré-
vel által alkotott metszéspontjait. Ebb®l
a hat pontból alkossunk legalább három
olyan háromszöget, melyek az adott há-
romszöggel pontra perspektívek!
Útmutatás. Az oldalhoz közelebbi met-
széspontok, a csúcsokhoz közelebbi met-
széspontok ill. például két csúcshoz kö-
zelebbi és egy oldalhoz közelebbi met-
széspont hármasa.

12. Feladat. Legyen egy három-
szög hozzáírt körének középpontjai: K1,
K2, K3, a beírt körének középpontja
K. Egyenesre ill. pontra perspektívek-e

a K1K2K, K3K2K háromszögek? Ha
igen, mi a perspektivitás centruma és
tengelye?
Útmutatás. A K1K3 szakasz egyenese
áthalad egy csúcson, a K2K szintén
ugyanezen. Két-két megfeleltetett ol-
dal metszéspontja kijelöli a tengelyt.

13. Feladat. Legyen az ABC nem-
egyenl®szárú háromszög. Legyen Fa az
a oldal, Fb a b oldal felezéspontja, O a
körülírt körének középpontja, M a ma-
gasságpontja. Igazoljuk, hogy a ABM
háromszög és az FaFbO háromszög az
ideális egyenesre perspektív! Melyik a
perspektivitás középpontja?
Útmutatás. Párosítsuk úgy a két há-
romszög oldalait, hogy azok egymással
párhuzamosok legyenek. Ekkor a pers-
pektivitás tengelye az ideális egyenes
lesz.

14. Feladat. Az el®z® feladatnál
melyik középpontra perspektív a két
egyenesre is perspektív háromszög? Iga-
zoljuk ebb®l, hogy O, M és az ABC
háromszög súlypontja egy egyenesbe es-
nek (Euler-egyenes).
Útmutatás. Két-két megfelel® csúcs
egyenese áthalad a súlyponton. A har-
madik csúcspár egyenese is ezen kell,
hogy áthaladjon a pontra vonatkozó
perspektivitás folytán.
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