
Lámfalusi Mónika Rita 

 

Szimmetriacsoportok a művészetben 

 

 
Témavezető: Pálfy Péter Pál 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Algebra és Számelmélet Tanszék 

 

 

 

Budapest, 2010. 



 2

Tartalomjegyzék 
Bevezető ................................................................................................................................. 3 

Definíciók, jelölések .............................................................................................................. 5 

Pontcsoportok ........................................................................................................................ 6 

Egydimenziós tércsoportok (frízcsoportok) ........................................................................... 7 

Kétdimenziós tércsoportok (tapétacsoportok) ....................................................................... 9 

1. p1 csoport ....................................................................................................................... 9 

2. pg csoport ..................................................................................................................... 11 

3. pm csoport .................................................................................................................... 14 

4. cm csoport .................................................................................................................... 16 

5. p2 csoport ..................................................................................................................... 18 

6. p2mg csoport ................................................................................................................ 20 

7. p2gg csoport ................................................................................................................. 23 

8. p2mm csoport .............................................................................................................. 25 

9. c2mm csoport ............................................................................................................... 27 

10. p3 csoport ................................................................................................................... 30 

11. p3m1 csoport .............................................................................................................. 33 

12. p31m csoport .............................................................................................................. 35 

13. p4 csoport ................................................................................................................... 38 

14. p4gm csoport .............................................................................................................. 40 

15. p4 mm csoport ........................................................................................................... 42 

16. p6 csoport ................................................................................................................... 44 

17. p6 mm csoport ........................................................................................................... 47 

Összefoglaló táblázat ........................................................................................................... 49 

Magyar minták ..................................................................................................................... 50 

Cayley-gráf .......................................................................................................................... 53 

Irodalomjegyzék .................................................................................................................. 54 

Ábra- és képjegyzék ............................................................................................................. 55 



 3

Bevezető 

Szimmetriacsoportok ugyan minden dimenzióban előfordulnak, de szakdolgozatomban 

csak a kétdimenziós esetekre térek ki. Ezek közül részletesen a kétdimenziós 

tércsoportokat mutatom be, és előfordulásaikat a művészetben. A magyar minták szinte 

elvesznek a külföldiek között, ezért azokat egy külön fejezetben tárgyalom. 

A síkon pontcsoportokat, egydimenziós tércsoportokat (frízcsoportokat) és 

kétdimenziós tércsoportokat (tapétacsoportokat) különböztetünk meg. Egy alakzat 

szimmetriacsoportja azokból az egybevágóságokból áll, amelyek az alakzatot önmagára 

képzik. Az euklidészi sík egybevágósági transzformációi a következők: eltolás, forgatás, 

tükrözés és csúsztatva tükrözés. Pontcsoportoknál csak tükrözés és forgatás van jelen, a 

fríz- és tapétacsoportokban azonban mind a négy transzformáció előfordul. 

A pontcsoportoknak két fajtája van. Az egyik a ciklikus csoportok, amik csak 

forgatásokat tartalmaznak, a másik a diédercsoportok, amik forgatásokat és tükrözéseket 

egyaránt. A ciklikus csoport (Cn) egy fixpont körüli n-ed rendű forgatás összes hatványát, a 

diédercsoport (Dn) egy fixpont körüli n-ed rendű forgatás összes hatványát és n darab 

tükrözést tartalmaz, ahol a szimmetriatengelyek a fixpontban metszik egymást. Tehát a 

ciklikus csoport a diédercsoport részcsoportja. Ezeken a pontcsoportokon kívül meg kell 

még említenünk a kör szimmetriacsoportját O(2), mely a kör középpontja körüli 

forgatásokból és az átmérőkre való tükrözésekből áll. Ennek részcsoportja SO(2), mely 

csak forgatásokat tartalmaz. 

Szakdolgozatomban csak a Cn, Dn n=1,2,3,4,6 pontcsoportok szerepelnek, mivel csak 

ezek fordulnak elő a kétdimenziós tércsoportokban. (Lásd a pontcsoportok fejezetet és a 

definíciók fejezetben lévő jelöléseket!) 

Az egydimenziós tércsoportoknál a minta elemei egy egyenes mentén ismétlődnek. A 

csoportok véges részcsoportjai csak a C1, C2, D1, D2 csoportok. 7 fajtájuk van, ennél több 

csoportot egyenes mentén nem lehet képezni az adott transzformációk segítségével. (Lásd 

az Egydimenziós tércsoportok fejezetet, és a Definíciók fejezetben lévő jelöléseket!) 

A kétdimenziós tércsoportoknál a minta elemei két nem párhuzamos egyenes mentén 

ismétlődnek. A csoportok véges részcsoportjai a C1, C2, C3, C4, C6, D1, D2, D3, D4, D6 

csoportok, végtelen részcsoportjai az egydimenziós tércsoportok. (Lásd a Kétdimenziós 

tércsoportok fejezetet és a Definíciók fejezetben lévő jelöléseket!) 
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Mind a pontcsoportoknak, az egy- és kétdimenziós tércsoportoknak különböző 

elnevezéseik vannak. Az alábbi táblázatok a csoportok kétféle elnevezését mutatják, egy 

matematikai illetve egy krisztallográfiai elnevezést. 

Pontcsoportok nevei 

Schönflies C1 D1 C2 D2 C3 D3 C4 D4 C6 D6 

Kristallográfiai elnevezés 1 m 2 2mm 3 3m 4 4mm 6 6mm 
 

Egydimenziós tércsoportok nevei 

Conway ∞∞ ∞x *∞∞ ∞* 22∞ 2*∞ *22∞ 

Hermann-Mauguin t tg tm mt t2 t2mg t2mm 
 

Kétdimenziós tércsoportok nevei 

Conway o xx ** *x 2222 22* 22x *2222 2*22 

Hermann-Mauguin p1 pg pm cm p2 p2mg p2gg p2mm c2mm 

Conway 333 *333 3*3 *442 4*2 *442 632 *632 

Hermann-Mauguin p3 p3m1 p31m p4 p4gm p4mm p6 p6mm 

 

Az egy- és kétdimenziós tércsoportok Conway szerinti elnevezése némi magyarázatra 

szorul. 

• n=2,3,4,6 n-edrendű forgatást jelent 
• ∞ eltolást jelent 
• * előtti számok ciklikus csoportot jelent 
• * utáni számok diédercsoportot jelent 
• X csúsztatott tükrözést jelent 
• O azt jelenti, az eltoláson kívül nincs más szimmetria a csoportban 

 

A kétdimenziós tércsoportoknak 17 fajtája van, ezt Pólya György is bebizonyította 

1924-ben, de egy másfajta bizonyítást is lehet adni. Ha a fent említett Conway elnevezést 

lefordítjuk számokra, akkor Euler poliéderekre vonatkozó tételével igazolhatjuk ezt. 

• n a csillag előtt = (n-1)/n 
• n a csillag után = (n-1)/2n 
• a csillag és x egyaránt 1-et jelent 
• O 2-t jelent 

 

Nézzünk két példát! 

*632 => 1 + 5/12 + 2/6 + 1/4 =2 

22x => 1/2 + 1/2 + 1 = 2 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p1
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_pg
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_cm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p2
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_pmg
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_pgg
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_pmm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_cmm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p3
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p3m1
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p31m
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p4
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p4g
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p4m
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p6
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group#Group_p6m
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Definíciók, jelölések 

primitív cella: a mintának egy olyan sokszög alakú részlete, melynek csúcsait rácspontok 

határozzák meg, és amelyből az egész minta előállítható eltolások segítségével, de kisebb 

részből már nem. Területe n-szerese a generátor cellának. (n természetes szám) 

 

generátor cella: a mintának egy olyan sokszög alakú részlete, amelyből az egész minta 

előállítható a csoporton belül értelmezett transzformációk segítségével, de kisebb részből 

már nem. A generátor cella alakját az adott csoport határozza meg. 

 

centrum cella: egy mintán belül előforduló nem ekvivalens forgáscentrumokat összekötő 

sokszög. A centrum cella alakját az adott csoport rácstípusa határozza meg. 

 

középponti cella: a mintának egy olyan sokszög alakú részlete, melynek csúcsai és 

középpontja ekvivalens pontokra esnek, és amelyből az egész minta előállítható eltolások 

segítségével. 

 

ekvivalens pontok: adott a mintában két alapmotívum, melyek egymás eltoltjai. Ezek 

megegyező pontjai ekvivalens pontok. 

 

a csoportok neveiben előforduló betűk jelentése: 

n mint szám: a csoportban előforduló legnagyobb rendű forgatás 

p (primitive cell) = primitív cella 

c (centered cell) = középponti cella 

g (glide reflection) = csúsztatott tükrözés 

m (mirror reflection) = tengelyes tükrözés 

t (translation) = eltolás 

 

Cayley-gráf: a csoport szerkezetét leíró gráf, aminek segítségével a minta minden 

motívumát elő lehet állítani. (Egy Cayley-gráf részletesen a Cayley-gráf fejezetben 

látható.) 
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Pontcsoportok 

1. az 1 pontcsoport 

 
 
egy aszimmetrikus motívum 

2. az m pontcsoport 

 
az alapmotívum és tükörképe 

3. a 2 pontcsoport 

 
 

 

 

az alapmotívum és 180°-os elforgatottja 

4. a 2mm pontcsoport 

 
az alapmotívumnak és tükörképének 

180°-os elforgatottja (2 féleképpen) 

5. a 3 pontcsoport 

 

 

az alapmotívum és 120°-os elforgatottjai 

6. a 3m pontcsoport 

 
az alapmotívumnak és tükörképének 

120°-os elforgatottjai (2 féleképpen) 

7. a 4 pontcsoport 

 

 

az alapmotívum és 90°-os elforgatottjai 

8. a 4mm pontcsoport 

 
az alapmotívumnak és tükörképének 

90°-os elforgatottjai (2 féleképpen) 
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9. a 6 pontcsoport 

 
az alapmotívum és 60°-os elforgatottjai 

10. a 6mm pontcsoport 

 
az alapmotívumnak és tükörképének 60°-os 

elforgatottjai (2 féleképpen) 

 

Egydimenziós tércsoportok (frízcsoportok) 

1. a t tércsoport 

az alapmotívum és eltoltjai 

2. a tg tércsoport 

az alapmotívum és csúsztatott tükörképei 

3. a tm tércsoport 

az alapmotívum és tükörképei 

4. az mt tércsoport 

az alapmotívum eltoltjai és tükörképei 

5. a t2 tércsoport 

az alapmotívum és 180°-os elforgatottjai 
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6. a t2mg tércsoport 

 
az alapmotívum és 180°-os elforgatottjainak tükörképei 

7. a t2mm tércsoport 

 
az alapmotívum tükörképei vízszintes és függőleges irányban 
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Kétdimenziós tércsoportok (tapétacsoportok) 

1. p1 csoport 

két nem párhuzamos eltolás 

 
1.1 ábra      1.2. ábra 

A p1 csoport (1.1. ábra) alapmotívuma, ahogy a többi kétdimenziós tércsoporté is, az 1 

pontcsoport. A csoportot nem párhuzamos eltolások sorozata állítja elő. Ha soronként 

nézzük meg a mintát, akkor a t egydimenziós tércsoportot figyelhetjük meg (1.2. ábra, kék 

téglalap). 
 

Ha az 1.3. ábrán látható módon összekötünk 

azonos, ekvivalens pontokat, egy rácsot 

kapunk, melynek egy eleme a primitív cella, 

amely eltolások egymást követő sorozatával 

az egész mintát előállítja. Az ekvivalens 

pontok, a rácspontok határozzák meg a 

csoport rácsát. Az itt látható rács egy 

alternatíva azok közül a lehetőségek közül, 

1.3. ábra      ahogyan a rácspontokat össze lehet kötni. 

Ebben az esetben a primitív cellát egy paralelogramma alkotja (1.2. ábra, zöld 

paralelogramma). A rács bármely két eleme megegyezik, mert minden paralelogrammának 

ugyanannyi a területe, és ugyanazt az alakzatot tartalmazza, és bármely paralelogramma 

generálhatja az egész mintát. Ennél a csoportnál a primitív cella megegyezik a generátor 

cellával, mivel ebben a csoportban csak az eltolás a megengedett transzformáció. A csoport 

nevét onnan kapta, hogy primitív celláján belül (p) elsőrendű forgatást tartalmaz (1) (360°, 

azaz az identitás). 
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A csoportot két transzformáció állítja elő: x és y eltolások. Mindkét elem rendje végtelen,  

a transzformációk kommutatívak, és önmaguk konjugáltjai. 

 

 

 

M. C. Escher előszeretettel használta ki a 

szimmetriacsoportok tulajdonságaiból adódó 

lehetőségeket. Itt látható három képén a p1 

csoport tulajdonságai jelennek meg. Mindhárom 

képén a mintában előforduló motívumok közti 

hely kitöltésére egy másik motívum szolgál, ami 

két képnél ugyanaz a motívum kétféle színnel. 

 

 
1.4. kép       1.5. kép 

A két említett képen egy pegazus és egy madár (1.4. és 1.5. kép), a harmadikon egy hal és 

egy madár váltakozik (1.6. kép). Ilyen értelemben mindhárom kép 2 darab mintából 

tevődik össze. (Két képnél a kétféle szín miatt, a harmadiknál a kétféle motívum miatt.) 

A képeken a kék négyszögekkel jelölt terület egy primitív cella. Ha az első két képnél a 

színeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor a piros négyzet lesz a csoport primitív cellája, az 

eredeti primitív cella területének a negyede. 

< x , y | xy=yx > => yxy-1=x , xyx-1=y , xy-1x-1y=I (identitás) 

a p1 csoport Cayley-gráfja 
 

 

  x 

  y 
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1.6. kép      1.7. kép  inka minta, Peru 

 

2. pg csoport 

két párhuzamos csúsztatva tükrözés 
 

A pg csoport csúsztatott 

tükrözéseket tartalmaz (2.1. 

ábra). Kétféle párhuzamos 

csúszótükör-tengely váltakozik 

egymással. Az egyik a 

motívumok eleje közt, a másik 

a végek közt helyezkedik el. 

Ha oszloponként nézzük a 

mintát, akkor a tg egy-

dimenziós tércsoportot figyel-

2.1. ábra       hetjük meg (2.2. ábra, kék 

téglalap). Ha a motívumok tetején lévő ekvivalens pontokat összekötjük, megkapjuk a 

csoport primitív celláját (2.2. ábra, zöld téglalap). A primitív cella lehet paralelogramma 

alakú is (2.2. ábra, piros paralelogramma), mivel ugyanakkora a területe, mint a zöld 

téglalapnak, és ugyanazt az alakzatot tartalmazza. (Ez átdarabolással bizonyítható.) A 

csoport generátor cellája (2.2. ábra, türkiz téglalap), ami fele akkora, mint a primitív cella, 

vízszintes irányban eltolásokkal, függőleges irányban csúsztatva tükrözésekkel az egész 

mintát előállítja. 
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A jobb áttekinthetőség 

érdekében érdemes elcsúsz-

tatni a primitív cellát úgy, 

hogy oldalai a csúszótükör-

tengelyekre essenek (2.2. 

ábra, barna téglalap). Ekkor 

érthető meg a csoport 

elnevezése: a primitív cella 

(p) csúcsai a csúszótükör-

tengelyekre esnek (g). 

2.2. ábra 

A csoportot két transzformáció állítja elő: p és q csúsztatva tükrözések. Mindkét elem 

rendje végtelen. 

 

 

Nézzünk meg most négy Escher képet 

(2.3-6. képek)! Három képen ugyanaz a 

motívum fordul elő, egy képen viszont 

nem. 

      2.3.kép 

A 2.3. képen kétféle állatmotívum váltakozik, így kétféle minta is fellelhető a képen. A 

képen a kék téglalap a primitív cellát, a sárga négyzet a generátor cellát jelöli. 

a pg csoport Cayley-gráfja 

 

 
  p 

  q 

< p , q | p2=q2 > => p-2q2=qp-2q=pq-2p=I 
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2.4. kép      2.5. kép 

 

 

2.6. kép      2.7. kép  XIX. századi indiai minta 

A 2.4. képnél, ha megkülönböztetjük a 

színeket, három darab mintát kapunk. Ha 

pedig figyelmen kívül hagyjuk a 

színezést, egy mintát kapunk, ahol a 

csúsztatva tükrözésnél az eltolás 

vektorának hossza kisebb lesz. 

 

 

2.8. kép   afrikai, kongói minta 

2.5. és a 2.6. képen egy katona és egy madár ismétlődik. Ha megkülönböztetjük a színeket, 

akkor a p1 csoportot kapjuk, ha nem, akkor a pg csoportot. 

A képeken kék téglalappal van jelölve a primitív cella. 
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3. pm csoport 

két párhuzamos tükrözés 
 

A pm csoport párhuzamos 

tükrözéseket tartalmaz (3.1. ábra). A 

csoportban kétféle szimmetria-

tengely váltakozik egymással: az 

egyik a motívumok eleje közt, a 

másik a végek közt helyezkedik el. 

Ha oszloponként nézzük a mintát, 

akkor a t, illetve mt egydimenziós 

tércsoportot figyelhetjük meg (3.2. 

ábra, zöld és türkiz téglalap). 

3.1. ábra 

Ha pedig soronként, a tm egydimenziós tércsoport tűnik elő. 

A csoportban az ekvivalens pontok összekötésével megkapjuk a csoport primitív celláját 

(3.2. ábra, sárga téglalap). Célszerűbb azonban a primitív cellát úgy eltolni, hogy oldalai a 

szimmetriatengelyre essenek. Ekkor látható, hogy a primitív cella (p) (3.2. ábra, kék 

téglalap (m pontcsoport)) sarkai azonos szimmetriatengelyekre esnek (m). Innen való a 

csoport elnevezése is. A csoport generátor cellája (3.2. ábra, barna téglalap), ami a primitív 

cella fele, vízszintes irányban tükrözésekkel, függőleges irányban eltolásokkal az egész 

mintát előállítja. 

A csoportot három transzformáció 

állítja elő: x eltolás, p és q 

tükrözések. Az eltolás rendje 

végtelen, a tükrözéseké 2. 

A tükrözések külön-külön kommu-

tatívak az eltolással. 

 

 

 

 

3.2. ábra 



 15

 

 

 

 
3.3. kép  indiai minta 

 
3.4. kép  római-egyiptomi minta  3.5. kép   liliom minta 

A képeken a piros téglalapok jelölik a primitív cellákat, a 3.4. képen sárga téglalap jelöli a 

generátor cellát. 

a pm csoport Cayley-gráfja 
 

 

  x 

 
 p 

 
 q 

< x, p, q | p2=q2=I , px=xp , qx=xq > => p-1=p , q-1=q , xpx-1=p , xqx-1=q 
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4. cm csoport 

egy tükrözés és egy párhuzamos csúsztatva tükrözés 
 
 

A cm csoport tükrözéseket és csúsztatva 

tükrözéseket tartalmaz (4.1. ábra). A 

szimmetria- tengelyek és a csúszótükör-

tengelyek párhuzamosan váltakoznak egy-

mással A csoport tulajdonképpen a pm 

csoport széthúzása a szimmetriatengelyek 

mentén. A mintán belül három különböző 

cellát különböztetünk meg: a generátor cellát, 

a primitív cellát és a középponti cellát. 

A generátor cella (4.2. ábra, zöld téglalap) 

vízszintes irányban tükrözéssel, függőleges 

4.1. ábra     irányban csúsztatva tükrözéssel generálja az 

egész mintát. 
 

Egy primitív cella (4.2. ábra, kék 

paralelogramma, lila rombusz) kétszer 

akkora területtel rendelkezik, mint egy 

generátor cella, és csak eltolásokkal állítja 

elő az egész mintát. Sarkai a 

szimmetriatengelyekre esnek, ezért az 

elnevezésük lehetne pm, de ilyen csoport 

már létezik, és a primitív cella alakja sem 

téglalap, ezért célszerű áttranszformálni a 

primitív cellát egy nem primitív, téglalap 

alakú cellává. Ezúton kapjuk meg a közép-

4.2. ábra     középponti cellát (4.2. ábra, piros téglalap). 

A középponti cellának (c) kétszer akkora területe van, mint a primitív cellának, és sarkai és 

középpontja is szimmetriatengelyekre esnek (m). Innen kapta a csoport a nevét. 

A csoportot két transzformáció állítja elő: x csúsztatva tükrözés, p tükrözés. A tükrözés 

rendje 2, a csúsztatva tükrözésé végtelen. 
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 4.3. kép 

 

 

4.4. kép mór minta, Alhambra, Spanyolország 4.5. kép  asszír minta 

A 4.3. képen Escher bogarakat rajzolt cm 

elrendezésben. Ha nem vesszük figyelembe a 

színeket, akkor a cm csoportot kapjuk, 

ellenkező esetben pedig a pm csoportot. 

A képeken a középponti cellákat piros 

téglalapok, a generátor cellákat sárga téglalapok 

jelzik. 

4.6. kép  XIX. századi japán minta 

< x, p | p2=I , px2=x2p> => p-1=p , x2p x-2=p 

a cm csoport Cayley-gráfja 
 

 
  x 

 
 p 
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5. p2 csoport 

másodrendű forgatások 

Eddig megvizsgáltuk azt a négy kétdimenziós 

tércsoportot, amik nem tartalmaztak forga-

tásokat. Nézzünk most olyan csoportokat, 

melyekben előfordulnak forgatások. Öt 

kétdimenziós tércsoport van, melyben 180°-os 

forgatások vannak, közülük kettőben tükrözések 

is előfordulnak. Mind az öt csoport rendelkezik 

a következő tulajdonságokkal: 1. Ha elforgatjuk 

a csoportot 180°-kal önmaga körül, ugyanazt a 

csoportot kapjuk. 2. Négy különböző              

5.1. ábra     forgáscentrum ismétlődik a csoporton belül.   

3. A csoporton belül bármely pont, amely 

megfelez egy olyan egyenest, amely két azonos 

forgáscentrumot köt össze, egy másik 

forgáscentrumot jelöl ki. 

A p2 csoport (5.1. ábra) négyféle másodrendű 

forgatást tartalmaz. Ha soronként nézzük a 

mintát, a t2 egydimenziós tércsoportot 

figyelhetjük meg (5.2. ábra, kék téglalap). A 

motívumok között elhelyezkedő négyféle ovális 

a négy különböző forgáscentrumot jelöli. Ezek 

5.2. ábra     a forgáscentrumok egy hálót képeznek, 

amelynek egy eleme a centrum cella. A centrum cella csúcsai különböző 

forgáscentrumokon nyugszanak, így a centrum cella alakja az adott csoporttól függő 

sokszög. Ennél a csoportnál a centrum cella paralelogramma alakú (5.2. ábra, piros 

paralelogramma). A primitív cella csúcsai ekvivalens forgáscentrumokra esnek (5.2. ábra, 

zöld paralelogramma). A csoport a nevét onnan kapta, hogy primitív celláján (p) belül 

kétszeres forgatásokat tartalmaz (2). A csoport generátor cellája (5.2. ábra, türkiz 

paralelogramma), ami fele a primitív cellának és kétszerese a centrum cellának, vízszintes 

irányban másodrendű forgatásokkal, függőleges irányban eltolásokkal állítja elő az egész 

mintát. 
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A csoportot három transzformáció állítja elő: x eltolás, p és q másodrendű forgatás. Az 

eltolás rendje végtelen. 

 

 

 
      5.3. kép  ősi egyiptomi minta 
 

 

 
5.4. kép  egyiptomi minta  5.5. kép olasz kerámia motívum, XX. század 

A képeken kék négyszögek jelzik a primitív cellákat, sárgák a generátor cellákat. Az 5.4. 

képen ha nem különböztetjük meg a színeket, akkor az eredeti generátor cella lesz a 

primitív cella, és a türkiz paralelogramma lesz a generátor cella. 

a p2 csoport Cayley-gráfja 
 

 
  x 

 
 p 

 
 q 

< x, p, q | p2=q2=I , (xp)2=(xq)2=I> => p-1=p , q-1=q , xpx=p, xqx=q 
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5.6. kép       5.7. kép 

Az 5.6. és 5.7. Escher képeken lévő gyíkok és tengeri csikók p2 elrendezést mutatnak. Ha 

az 5.6. képen nem különböztetjük meg a színeket, a p6 csoportot kapjuk. 

 

6. p2mg csoport 

egy tükrözés és egy csúsztatva tükrözés 
 

Mint fentebb említettem, 

az öt másodrendű for-

gatásokat tartalmazó cso-

portból két csoportban 

tükrözések is előfordul-

nak. A kettő közül az 

egyszerűbb a p2mg cso-

port (6.1. ábra). A csoport 

a forgatásokon kívül 

tükrözéseket és csúsztatott     

6.1. ábra        tükrözéseket is tartal-

maz. A szimmetriatengelyek párhuzamosan váltakoznak egymással, ahogy a 

szimmetriatengelyekre merőleges csúszótükör-tengelyek is. 
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Mind a tükrözések és a csúsztatva tükrözések két eltérő típusa fordul elő. A négyféle 

forgáscentrum a csúszótükör-tengelyeken helyezkedik el, a szimmetriatengelyek pedig a 

forgáscentrumok között helyezkednek el. 

Ha dupla soronként 

nézzük a mintát, a t2mg 

csoport függőleges irányú 

széthúzását figyelhetjük 

meg (6.2. ábra, kék tégla-

lap). A csoport centrum 

cellája (6.2. ábra, piros 

téglalap) négy különböző 

forgáscentrumon nyug-

szik, melyek egymás     

6.2. ábra        tükörképei, és területe 

negyede a primitív cellának (6.2. ábra, zöld téglalap), aminek az oldalain helyezkedik el a 

négy különböző forgáscentrum. A primitív cella (p) másodrendű forgatásokat tartalmaz 

(2), és csúcsai a szimmetriatengely és a csúszó-tükörtengely metszéspontjaiban 

helyezkednek el (mg). A generátor cella (6.2. ábra, türkiz téglalap), ami negyed akkora, 

mint a primitív cella, függőleges irányban forgatásokkal, vízszintes irányban tükrözésekkel 

állítja elő az egész mintát. 

A csoportot három transzformáció állítja elő: p tükrözés, q és r másodrendű forgatás. 

Mindhárom transzformáció rendje 2. 

 

 

 

6.3. kép  egyiptomi minta 

a p2mg csoport Cayley-gráfja 
 

 

 
 p 

 
 q 

 
 r 

< p, q, r | p2=q2=r2=(pqr)2=I , pqr=rqp> => p-1=p, q-1=q, r-1=r 
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6.4. kép  perzsa minta, XV. század 

 

 

 

 

6.5. kép  arab minta 

A 6.6. Escher képen két különböző hal ad egy 

alapmotívumot. Ha megkülönböztetjük a színeket, 

a pg csoportot kapjuk, ellenkező esetben pedig a 

p2mg csoportot. 

A képeken kék téglalapok jelzik a primitív 

cellákat. 

 

 

 

 

6.6. kép 
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7. p2gg csoport 

két merőleges csúsztatva tükrözés 

A p2gg csoport (7.1. ábra) 

kétféle másodrendű forgatást és 

kétféle csúsztatva tükrözést 

tartalmaz. A csúszótükör-

tengelyek vízszintes és függő-

leges irányban is párhuzamosan 

futnak, a forgáscentrumok a 

tengelyek között helyezkednek 

el. A csoport centrum cellájának 

(7.2. ábra, piros téglalap) átlós 

sarkai olyan másodrendű 

forgáscentrumokra esnek, me-

lyek egymás csúsztatott tükör-

képei. A csoport primitív        

7.1. ábra       cellájának területe (7.2. ábra, 

kék téglalap) a centrum cella 

területének négyszerese. A 

primitív cella (p) kétszeres 

forgatásokat tartalmaz (2), sarkai 

pedig a csúszótükör-tengelyek 

metszéspontjára esnek (gg). 

A csoport generátor cellája (7.2. 

ábra, zöld téglalap), ami 

negyede a primitív cellának, 

függőleges irányban másod-

rendű forgatásokkal és csúsz-

tatva tükrözésekkel, vízszintes 

irányban eltolásokkal állítja elő 

a mintát. 

7.2. ábra 
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A csoportot két transzformáció állítja elő: p csúsztatva tükrözés és q másodrendű forgatás. 

A csúsztatva tükrözés rendje végtelen. 

 

 

 

      7.3. kép  ősi kínai bronz minta,  

Chou dinasztia, Kr. e. 1100-225. 

 

Ha a 7.4. Escher képen megkülönböztetjük a 

színeket, a pg csoportot kapjuk, ellenkező esetben 

pedig a p2gg csoportot. 

A képeken piros téglalapok jelzik a primitív 

cellákat. 

 

 

 

 

7.4. kép 

a p2gg csoport Cayley-gráfja 

 

 
  p 

 
  q 

< p, q | q2=I , (p2q)2=I > => q-1=q, p2q=qp-2 
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8. p2mm csoport 

tükrözés egy téglalap 4 oldalára 

A p2mm csoport (8.1. ábra) négyféle 

másodrendű forgatást és négyféle tükrözést 

tartalmaz. Két-két szimmetriatengely 

váltakozik vízszintesen és merőlegesen 

egyaránt, metszéspontjaikban a négyféle 

forgáscentrumokkal. Ha soronként vagy 

oszloponként nézzük a mintát, a tm 

egydimenziós tércsoportot figyelhetjük 

meg (8.2. ábra, zöld téglalap). Ha dupla 

soronként vagy dupla oszloponként, a 

t2mm egydimenziós tércsoporthoz jutunk. 

A centrum cella (8.2. ábra, sárga téglalap) 

csúcsai négy különböző másodrendű       

8.1. ábra     forgáscentrumon nyugszanak, amik a 

szimmetriatengelyek metszéspontjaiban 

helyezkednek el. A csoport primitív 

cellája (8.2. ábra, kék téglalap, ami 

megegyezik a 2mm pontcsoporttal) (p) 

négy centrum cellát foglal magába, sarkai 

négy ekvivalens másodrendű forgás-

centrumon (2) nyugszanak, ahol a 

szimmetriatengelyek is metszik egymást 

(mm). 

A csoport kaleidoszkóp csoport, vagyis ha 

négy tükörrel körbeveszünk egy 

motívumot (az 1 pontcsoportot), az 

alapmotívum tükörképei tükörről tükörre 

8.2. ábra     tükröződnek, és a p2mm csoport motívuma 

alakul ki. Mivel egyetlen motívumból tükrözésekkel előállítható az egész minta, ez lesz a 

csoport generátor cellája, ami megegyezik a csoport centrum cellájával. 
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A csoportot négy transzformáció állítja elő: p, q,r és s tükrözések. Mind a négy 

transzformáció rendje 2. A függőleges tükrözések kommutatívak a vízszintes 

tükrözésekkel. 

 

 

 

 

 

 

 
8.3. kép  mozaik padló, Firenze 

A képeken sárga téglalapok 

jelzik a primitív cellákat, 

zöld téglalapok a generátor 

cellákat. 

Ha a 8.5. képen nem 

vesszük figyelembe a 

színezést, a minta primitív 

cellája (türkiz téglalap) és 

generátor cellája (fekete 

téglalap) fele lesz az 

eredetinek. 

8.4. kép  román kori minta 

a p2mm csoport Cayley-gráfja 

 

 

 
 p 

 
 q 

 
 r 

 
 s 

< p, q, r, s | p2=q2=r2=s2=I , (pq)2=(qr)2=(rs)2=(sq)2=I > => p-1=p , q-1=q , 

r-1=r , s-1=s , pq=qp , sp=ps , rq=qr, rs=sr,  pqp-1=q, sps-1=p, qrq-1=r, rsr-1=s 
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8.6. kép  ősi egyiptomi minta 

8.5. kép  egyiptomi minta 

 

9. c2mm csoport 

merőleges tükrözések és merőleges csúsztatva tükrözések 

A c2mm csoport (9.1. ábra) 

négyféle tükrözést, négyféle 

csúsztatva tükrözést és négyféle 

másodrendű forgatást tartalmaz. A 

tengelyek egymással párhuza-

mosan, függőleges és vízszintes 

irányban is futnak. A csoportban 

két-két forgáscentrum helyezkedik 

el a szimmetriatengelyek és a 

csúszótükör-tengelyek metszés- 

9.1. ábra      pontjaiban. Ha soronként nézzük a 

mintát, akkor a t2mg egydimenziós tércsoportot (9.2. ábra, zöld téglalap) figyelhetjük meg, 

ha oszloponként, akkor a tm egydimenziós tércsoportot (9.2. ábra, rózsaszín téglalap), a 

dupla oszlopok pedig a t2mm egydimenziós tércsoportot adják meg(9.2. ábra, sárga 

téglalap). 
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A csoport centrum cellája egy 

rombusz, aminek csúcsai négy 

különböző forgáscentrumon 

fekszenek (9.2. ábra, türkiz 

rombusz). A csoport primitív 

cellája (9.2. ábra, piros rombusz) 

szintén egy rombusz, aminek 

csúcsai olyan ekvivalens forgás-

centrumokra esnek, melyek       

9.2. ábra       a szimmetriatengely metszés-

pontjaiban helyezkednek el. Ezek alapján a csoport neve lehetne p2mm, de ilyen csoport 

már létezik, így más megoldást kell keresnünk. Ugyanahhoz a módszerhez kell 

folyamodnunk, mint a cm csoportnál, vagyis keresni kell egy nem primitív cellát, amiről 

elnevezhetjük a csoportot. Ez a cella a középponti cella (9.2. ábra, kék téglalap), aminek a 

területe kétszer akkora, mint a primitív celláé, és nyolcszorosa a centrum cellának. Csúcsai 

szintén ekvivalens forgáscentrumokon helyezkednek el, és a cella középpontjában is 

ugyanez a forgáscentrum található. A csoport neve így c2mm, mert a középponti cella (c) 

kétszeres forgatásokat tartalmaz (2), és csúcsaiban a szimmetriatengelyek egymást metszik 

(mm). A csoport generátor cellája (9.2. ábra, lila téglalap), aminek a területe megegyezik a 

centrum celláéval, vízszintes irányban tükrözésekkel és kétszeres forgatásokkal, 

függőleges irányban tükrözésekkel állítja elő az egész mintát. 

A csoportot három transzformáció állítja elő: p 

és q tükrözések, r másodrendű forgatás. Mind 

a három transzformáció rendje 2. A tükrözések 

kommutatívak egymással. 

 

 

 

 

 

 

 

a c2mm csoport Cayley-gráfja 
 

 

 
 p 

 
 q 

 
 r 

< p, q, r | p2=q2=r2=I, (pq)2=(prqr)2=I > 

=> p-1=p, q-1=q, r-1=r, pq=qp, 

pqp-1=q, qpq-1=p 
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9.4. kép  középkori minta 

9.3. kép  japán minta 

 
9.5. kép  olasz minta, XVI. század  9.6. kép  Indiai minta 

A képeken piros négyszögek jelzik a primitív cellákat, kék sokszögek a generátor cellákat. 
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10. p3 csoport 

harmadrendű forgatások 

Megnéztük azt az öt csoportot, 

melyben másodrendű forgatások 

fordulnak elő. A következő 3 

csoport harmadrendű forgatásokat 

tartalmaz. Mindhárom csoportban 

párhuzamos egyenesek kötik össze 

a háromféle harmadrendű forgatás 

középpontját. 

A p3 (10.1. ábra) csoportban csak 

harmadrendű forgatások vannak 

háromféle forgáscentrummal (10.2. 

10.1. ábra      ábra, türkiz egyenesek kötik össze a 

különböző forgáscentrumokat). A 

csoportban mindhárom forgatásnak 

megegyezik az iránya. Három 

különböző forgáscentrumot köt 

össze a csoport centrum cellája 

(10.2. ábra, piros háromszög). A 

csoport primitív cellája hatszög és 

paralelogramma alakú is lehet (10.2. 

ábra, sárga hatszög és zöld 

paralelogramma), mert eltolások 

útján mindkettőből előállítható az 

10.2. ábra      egész minta, és egyenlő a területük (ez 

átdarabolással bizonyítható). A két primitív cella abban különbözik, hogy az egyik csúcsai 

csak egyféle forgáscentrumon, a másik csúcsai kétféle forgáscentrumon nyugszanak. A 

mintát a csoport generátor cellája (10.2. ábra, kék paralelogramma) háromszoros 

forgatásokkal állítja elő. A generátor cella területe harmada a primitív cella területének, és 

fele a háló celláénak. 

A csoportot három transzformáció állítja elő: p, q és r harmadrendű forgatások. 
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10.3. kép 

 
10.5. kép 

10.4. kép 

A 10.3-5. Escher képeken, ugyanazok a motívumok szerepelnek egy képen belül. Ha a 

10.3. és 10.5. képen nem különböztetjük meg a színeket, akkor a p3 mintához jutunk, 

ellenkező esetben a p1 mintához. A 10.4. képen a motívumokon kívüli hely kitöltésére 

ugyanaz a motívum szerepel más színnel, így egy képen belül két minta fordul elő. 

Az Escher képeken fekete paralelogramma jelzi a primitív cellákat, zöld a generátor 

cellákat. 

a p3 csoport Cayley-gráfja 
 

 
  p 

  q 

  r 

< p , q , r | p3=q3=r3=I , qrp=I >  => p-1=p2 , q-1=q2  , r-1=r2 , r2p2q2=I 
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10.7. kép arab minta 

Ha a 10.6. képen nem vesszük 

figyelembe a színezést, akkor a 10.6. és 

10.7. képeken a zöld sokszögek a 

primitív cellákat jelölik, a 10.7. képen a 

10.6. kép arab minta, Alhambra   sárga paralelogramma pedig a generá-

       tor cellát. 
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11. p3m1 csoport 

tükrözés egy egyenlő oldalú háromszögre 

A p3m1 csoport (11.1. ábra) 

harmadrendű forgatásokat és 

tükrözéseket tartalmaz. A 

forgáscentrumok a szimmet-

riatengelyek metszéspontjai-

ban helyezkednek el, és 

mindegyik egy 3m pont-

csoport forgáscentrumát ad-

ják. 

Ez a csoportot is kale-

idoszkóp csoport, kalei-

doszkópunk pedig ebben az 

esetben három tükör, ami egy 

szabályos háromszöget hatá-

rol. Így a generátor cella  

11.1. ábra       (11.2. ábra, zöld három-szög) is 

ez a szabályos háromszög lesz, 

mivel tükrözésekkel az egész 

minta előállítható. A csoport 

centrum cellája megegyezik a 

generátor cellával, mivel annak 

csúcsai három különböző 

forgáscentrumon nyugszanak. 

A csoport primitív cellája lehet 

paralelogramma és hatszög 

alakú is (11.2. ábra, piros 

paralelogramma, kék hatszög). 

A paralelogramma azonos 

forgáscentrumokon, a hatszög 

kétféle forgáscentrumon nyug-

11.2. ábra       nyugszik, de eltolásokkal 
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mindkettő előállítja az egész mintát, területük egyenlő, és ugyanazt a mintát tartalmazzák 

(ez átdarabolással bizonyítható). A csoport elnevezése szempontjából azonban jobb, ha a 

paralelogrammát választjuk. A primitív cella csúcsai (p) ekvivalens 3m pontcsoportok 

forgáscentrumaiban helyezkednek el (3m). A Hermann-Maugin féle elnevezés egy 1-t 

helyez negyedik betűnek a csoport nevébe, jelezvén a szimmetriatengelyt a primitív cella 

nagyobbik átlója mentén, hogy megkülönböztesse a csoportot a következő csoporttól. 

A csoportot három transzformáció állítja elő: p, q és r tükrözések. Mindhárom 

transzformáció rendje 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A képeken zöld hatszögekkel vannak jelölve a 

primitív cellák, sárga háromszöggel a 

generátor cellák. 

 
11.3. kép perzsa minta   11.4. kép kínai minta 

a p3m1 csoport Cayley-gráfja 
 

 

 
 p 

 
 q 

 
 r 

< p , q ,r | p2=q2=r2=I , (pq)3=(pr)3=(qr)3=I >  

=> p-1=p, q-1=q, r-1=r,  pqp=qpq,  prp=rpr, qrq=rqr 
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11.5. kép 

A 11.5. és 11.6. Escher képeken három 

motívum ismétlődik p3m1 elrendeződésben, 

így három-három minta is megtalálható a képeken.     11.6. kép 

A fekete paralelogrammák szinén primitív cellákat jelölnek. 

12. p31m csoport 

harmadrendű forgatás tükrözései 

A p31m csoport (12.1. ábra) 

harmadrendű forgatásokat és tükrözé-

seket tartalmaz, ahogy a p3m1 csoport 

is, de ennél a csoportnál csak egy 

forgáscentrum van a szimmetria-

tengelyek metszéspontjában, a másik 

két forgáscentrum pedig egymás 

tükörképe. 
A csoport primitív cellája, mint az 

előző csoportnál is, lehet hatszög és 

paralelogramma alakú is (12.2. ábra, 

piros hatszög, kék paralelogramma), de 

ennél a csoportnál is célszerűbb a   

12.1. ábra      paralelogramma alakot használni. 
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A primitív cella csúcsai (p) ekvivalens 

3m pontcsoportok forgáscentrumain 

helyezkednek el (3m). A Hermann-

Maugin féle elnevezés egy 1-t helyez 

harmadik betűnek a csoport nevébe, 

jelezvén a szimmetriatengelyt a 

primitív cella kisebbik átlója mentén, 

hogy megkülönböztesse a csoportot az 

előző csoporttól. 

A csoport centrum cellája (12.2. ábra, 

zöld háromszög) három különböző 

forgáscentrumot köt össze, és területe 

megegyezik a generátor cellával (12.2. 

12.2. ábra      ábra, narancssárga deltoid), ami hatoda 

a primitív cellának. A generátor cella harmadrendű forgatásokkal és tükrözésekkel állítja 

elő az egész mintát. 

Mivel ennyi hasonlóság fedezhető fel a két csoport között, érdemes részletesebben is 

összehasonlítani a két csoport szerkezetét. Az előző csoport centrum cellájának oldalát 

szimmetriatengelyek adták, ennek a csoport centrum cellájának pedig az egyik oldalfelező 

merőlegese a szimmetriatengely. A hatszög alakú primitív cella mindkét csoportnál a 3m 

pontcsoportot adja, de a szimmetriatengelyek az előző csoportnál szögfelezőként, ennél a 

csoportnál oldalfelező merőlegesként tűnnek fel. Ha a paralelogramma alakú primitív 

cellát megfelezzük a rövidebbik átlója mentén, olyan szabályos háromszöget kapunk, mely 

azonos forgáscentrumokat köt össze. Az előző csoportnál a szimmetriatengelyek a 

háromszög oldalfelező merőlegesei (11.2. ábra, kék háromszög), középpontban egy 3m 

pontcsoport forgáscentrumával. Ennél a csoportnál viszont a szimmetriatengelyek a 

háromszög oldalait adják, (12.2. ábra, türkiz háromszög) aminek a középpontjában egy 3 

pontcsoport forgáscentruma van. 

A csoportot két transzformáció állítja elő: p tükrözés, x harmadrendű forgatás. A tükrözés 

rendje 2. 

 

 

< p , x | p2=x3=I , (x-1pxp)3=I >   => p-1=p , x-1=x2 
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12.3. kép kínai minta 

 

 
12.4. kép      12.5. kép kínai minta 

A képeken kék sokszögek jelzik a primitív cellákat. A 12.4. Escher képen piros háromszög 

jelzi a generátor cellát. Ha az Escher képen nem különböztetjük meg a színeket, a zöld 

paralelogramma a minta primitív cellája. 

a p31m csoport Cayley-gráfja 

 

 
  x 

 
 p 
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13. p4 csoport 

negyedrendű forgatások 

A következő három csoport kétféle 

negyedrendű forgatást és egyféle 

másodrendű forgatást tartalmaz. 
A p4 csoport (13.1. ábra) csak 

forgatásokat tartalmaz. A negyed-

rendű és másodrendű forgás-

centrumok egy egyenesen 

helyezkednek el, melyek pár-

huzamosan futnak a mintában mind 

függőleges és vízszintes irányban 

13.1. ábra      (13.2. ábra, türkiz téglalap). A primitív 

cella (p) (13.2. ábra, kék négyzet) 

négyzet alakú, és csúcsai ekvivalens 

negyedrendű forgáscentrumon nyug-

szanak (4). A centrum cella (13.2. 

ábra, piros háromszög) két 

negyedrendű és egy másodrendű 

forgáscentrumon nyugszik. 

A centrum cella területe fele a 

generátor cella (13.2. ábra, zöld 

háromszög) területének, ami        

13.2. ábra      negyede a primitív cellának. A 

generátor cella, ami negyedrendű forgáscentrumokon nyugszik, negyedrendű és 

másodrendű forgatásokkal állítja elő az egész mintát. 

A csoportot két transzformáció állítja elő: p másodrendű forgatás, x negyedrendű forgatás. 

 

 

 

< p , x , | p2=I , x4=I , (xp)4=I >  =>  p-1=p , x-1=x3 , (px-1)2=(xp)2 
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13.3. kép 

13.4. kép egyiptomi minta 

 13.5. kép kínai minta 

Ha a 13.3. képen nem különböztetjük meg a 

színeket, a p4 csoportot kapjuk, ellenkező 

esetben a p2gg csoportot. 

A képeken zöld sokszögek jelölik a primitív 

cellákat, kékek a generátor cellákat. A 

másodrendű forgáscentrumokat sárga körök, a 

negyedrendűeket türkiz körök jelölik. 

13.6. kép reneszánsz minta 

a p4 csoport Cayley-gráfja 

 

 
  x 

 
 p 
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14. p4gm csoport 

negyedrendű forgatások tükrözései 

A p4gm csoport (14.1. ábra) 

negyedrendű és másodrendű forga-

tásokat, csúsztatott tükrözéseket és 

tükrözéseket tartalmaz. A csúszótökör-

tengelyek egybeesnek a szimmetria-

tengelyekkel, amik párhuzamosan 

futnak függőlegesen és vízszintesen 

egyaránt. A másodrendű forgás-

centrumok a tengelyek metszéspontjai-

ban helyezkednek el, a negyedrendű 

forgáscentrumok egymás tükörképei, 

illetve csúsztatott tükörképei.  

14.1. ábra      A másodrendű forgáscentrumok 

egyben a 2mm pontcsoportok 

középpontjai is (14.2. ábra, zöld 

négyzet). A csoport centrum cellája 

(14.2. ábra, türkiz háromszög) egy 

másodrendű és két negyedrendű forgás-

centrumot köt össze, amik egymás 

tükörképei. A csoport primitív cellája 

(p) (14.2. ábra, piros négyzet), ami 

negyedrendű forgáscentrumokon nyug-

szik (4), a csúszótükör-tengelyek és 

szimmetria-tengelyek metszéspontjain 

megy keresztül (gm). A generátor cella 

14.2. ábra      (14.2. ábra, kék háromszög) területe 

megegyezik a centrum celláéval, és nyolcada a primitív cellának. Negyedrendű 

forgatásokkal és tükrözésekkel állítja elő az egész mintát. 

A csoportot két transzformáció állítja elő: p másodrendű forgatás, x negyedrendű forgatás. 

 

 
< p , x , | p2=I , x4=I , (xp)4=I , (pxpx-1)2=I >  =>  p-1=p , x-1=x3 
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      14.3. kép mór minta, Alhambra 

 
14.5. kép kínai minta 

 

 

 

14.4. kép 

A képeken zöld négyzet jelzi a primitív cellákat, a 14.4. Escher képen piros háromszög a 

generátor cellát. A sárga körök a másodrendű forgáscentrumokat, a türkiz körök a 

negyedrendű forgáscentrumokat jelzik. 

a p4gm csoport Cayley-gráfja 

 

  x 

 
 p 
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15. p4 mm csoport 

tükrözés egy 45°-45°-90°-os háromszög oldalaira 

A p4mm csoport (15.1. ábra) a 

másod- és negyedrendű forga-

tásokon kívül tükrözéseket is 

tartalmaz. A forgáscentrumok a 

szimmetriatengelyek metszés-

pontjaiban helyezkednek el. A 

csoport kaleidoszkóp csoport, amit 

egy derékszögű, egyenlő szárú 

háromszög állít elő. Ez a csoport        

15.1. ábra       generátor cellája (15.2. ábra, 

piros háromszög). A csoport 

centrum cellája megegyezik a 

generátor cellával, két negyed-

rendű és egy másodrendű forgás-

centrumon nyugszik. A csoport 

primitív cellája (p) (15.2. ábra, kék 

négyzet) 4mm pontcsoport közép-

pontjain nyugszik, és nyolcszorosa 

a generátor cellának. A másod-

15.2. ábra       rendű forgáscentrumok pedig a 

2mm pontcsoport középpontjai (15.2. ábra, zöld négyzet). 

A csoportot három transzformáció állítja elő: p, q és r tükrözések. Mindhárom 

transzformáció rendje 2. 

 

 

 

 

< p, q, r | p2=q2=r2=I, (pq)2=(pr)4=(qr)4=I >  => p-1=p, q-1=q, r-1=r 

pq=qp , (pr)2=(rp)2 , (qr)2=(rq)2 , pqp-1=q, qpq-1=p 
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15.3. kép indiai minta 

 

 

 
15.4. kép arab minta, Alhambra  15.5. kép mór minta 

A képeken zöld négyzet jelzi a primitív cellákat, 

kék háromszög a generátor cellákat. A sárga 

körök a másodrendű forgáscentrumokat, a türkiz 

körök a negyedrendű forgáscentrumokat jelzik. 

 

 

 

15.6. kép egyiptomi minta 

a p4mm csoport Cayley-gráfja 

 

 

 
 p 

 
 q 

 
 r 
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16. p6 csoport 

hatodrendű forgatások 

Megvizsgáltuk a negyedrendű forgatásokkal 

rendelkező csoportokat, és mivel ötödrendű 

forgatással rendelkező tércsoport nincs, ezért 

nézzük most meg azt a két utolsó csoportot, 

amik hatodrendű forgatásokat tartalmaznak.  

Mindkét csoportban a hatodrendű forgatások 

mellett előfordulnak harmadrendű és 

másodrendű forgatások is. 

A p6 csoport (16.1. ábra) csak forgatásokat 

tartalmaz. A különböző rendű forgás-

centrumok egy egyenesen helyezkednek el 

(16.2. ábra, türkiz egyenes). A csoport 

centrum cellája (16.2. ábra, zöld háromszög), 

ami három különböző rendű forgáscentrumot 

köt össze, fele akkora, mint a generátor cella 

(16.2. ábra, lila deltoid), ami forgatásokkal 

16.1. ábra       állítja elő az egész mintát. 

A csoport primitív cellája lehet 

paralelogramma és hatszög alakú is (16.2. 

ábra, kék paralelogramma és piros hatszög). 

A paralelogramma hatodrendű forgás-

centrumokon nyugszik, ami a 6 pontcsoport 

középpontja, a hatszög harmadrendű 

forgáscentrumokon, és a 6 pontcsoportot 

fogja közre. A csoport elnevezése 

szempontjából jobb a paralelogramma alakot 

választani: A primitív cella (p) a 6 

pontcsoport középpontjain nyugszik (6). 

 

 

16.2. ábra 
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A csoportot két transzformáció állítja elő: x hatodrendű, y harmadrendű forgatás. 

 

 

16.3. kép spanyol minta, Alhambra 

 

 
16.5. kép 

16.4. kép 

Ha a 16.4. és 16.5. Escher képeken nem különböztetjük meg a színeket, akkor a p6 csoport 

elrendezését kapjuk. Ellenkező esetben a 16.4. kép a p3 csoportot, a 16.5. kép a p3m1 

csoportot képviseli. 

A képeken a sokszögek a primitív cellákat jelölik, a körök a forgáscentrumokat: A 16.3 és 

16.5. képeken a türkiz kör másodrendű, a zöld harmadrendű, a sárga hatodrendű 

forgáscentrumét. A 16.4. képen a fehér körök másodrendű, a feketék harmadrendű és a 

nagy feketék hatodrendű forgáscentrumokat jelölnek. 

< x , y | y3=I , x6=I , y-1xy-1x=I >  => y-1=y2 , x-1=x5 , y-1x=x-1y 

a p6 csoport Cayley-gráfja 
 

 

  x 

  y 
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16.7. kép 

16.6. kép 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.8. kép  arab minta, Alhambra 

Ha a 16.6. és 16.7. Escher képeken nem különböztetjük meg a színeket, akkor a p6 csoport 

elrendezését kapjuk. Ellenkező esetben a 16.6. kép a p2gg csoportot, a 16.7. kép a p3 

csoportot képviseli. 

A képeken a fehér paralelogrammák a primitív cellákat jelölik, a körök a 

forgáscentrumokat: a 16.8. képen a türkiz kör másodrendű, a zöld harmadrendű, a sárga 

hatodrendű forgáscentrumokét. A 16.6. és 16.7. képeken a fehér körök másodrendű, a 

feketék harmadrendű és a nagy feketék hatodrendű forgáscentrumokat jelölnek. 
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17. p6 mm csoport 

tükrözés egy 30°-60°-90°-os háromszög oldalaira 

17.1. ábra      17.2. ábra 

A p6mm csoport (17.1. ábra) a másod-, harmad- és hatodrendű forgatásokon kívül 

tükrözéseket is tartalmaz. A szimmetriatengelyek metszéspontjaiban helyezkednek el a 

különböző rendű forgáscentrumok. A csoport kaleidoszkóp csoport, a kaleidoszkóp pedig 

egy háromszög, melynek szögei 30°, 60° és 90°-osak. Mivel egy ilyen háromszög 

tükrözésekkel az egész mintát előállítja, így ez lesz a csoport generátor cellája (17.2. ábra, 

zöld háromszög), ami a csoport centrum cellája is, mert különböző rendű 

forgáscentrumokon nyugszik. A csoport primitív cellája, ahogy az előző csoportnál is, 

lehet paralelogramma és hatszög alakú is (17.2. ábra, piros paralelogramma és kék 

hatszög). A paralelogramma hatodrendű forgáscentrumokon nyugszik, ami a 6mm 

pontcsoport középpontja, a hatszög másod- és harmadrendű forgáscentrumokon, és a 6mm 

pontcsoportot fogja közre. A csoport elnevezése szempontjából jobb ennél a csoportnál is a 

paralelogramma alakot választani: A primitív cella (p) a 6mm pontcsoport középpontjain 

nyugszik (6mm). 
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A csoportot három transzformáció állítja elő: p, q és r tükrözések. 

 

 

 

17.3. kép perzsa minta 

A képeken a sokszögek a primitív 

cellákat jelölik, a körök a forgás-

centrumokat: a türkiz kör másodrendű, a 

zöld harmadrendű, a sárga hatodrendű 

forgáscentrumét. 

 

 
17.4. kép kínai minta    17.5. kép kínai porcelán minta 

< p , q , r | p2=I , q2=I , r2=I , (pr)6=(qr)2=(pq)3=I > 

=> p-1=p , q-1=q, r-1=r , qr=rq , qrq-1=r , rqr-1=q , pqp-1=qpq 

a p6mm csoport Cayley-gráfja 
 

 

 
 p 

 
 q 

 
 r 
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Összefoglaló táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

van forgáscentrum a 
szimmetriatengelyen 

p2mm 

nincs forgáscentrum a 
szimmetriatengelyen 

a csoportban 
előforduló 
legnagyobb 
rendű forgatás 

1 2 6 

3 4 

van csúsztatott 
tükrözés 

nincs tükrözés van tükrözés 

nincs csúsztatott 
tükrözés 

van csúsztatott 
tükrözés 

nincs csúsztatott 
tükrözés 

p1 pg pm cm 

van tükrözés 

p6 

nincs tükrözés 

p6mm 
nincs csúsztatott 
tükrözés 

p2 

p2gg 

van csúsztatott 
tükrözés 

nincs csúsztatott 
tükrözés 

nincs tükrözés 

van tükrözés 

van csúsztatott 
tükrözés 

c2mm 

p2mg 

van tükrözés 

nincs tükrözés 

van forgáscentrum a 
szimmetriatengelyen 

nincs forgáscentrum a 
szimmetriatengelyen 

p31m p3m1 

p3 

nincs tükrözés 

p4 

van tükrözés 

nincs forgáscentrum a 
szimmetriatengelyen 

van forgáscentrum a 
szimmetriatengelyen 

p4mm p4gm 
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Magyar minták 

 
m1 lőporszaru szarvasagancsból   m2 székely szőnyeg, Csíkszereda 
Kelet-Magyarország     Erdély 
közepén 6 pontcsoport    mt csoport 

 

 
m3 lepedőszél Mezőkövesdről    m4 párnavég Mezőkeszüről  
felül t, alul t2mm csoport     Erdély 

tg csoport 
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m5 derékalj 
Kalotaszeg, Erdély 
t2mg csoport 
 
 
 
 
 
m6 lepedőszél 
Aggtelek 
tm csoport 
 
 
 
 
 
 
 
 
m7 lepedővég 
Andrásfalva, Erdély 
a széleken tm, 
középen t csoport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m8 párnavég 
Buzsák, XIX. század 
t2mg csoport 
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m9 párnavég 
Makó, XVII: század 
t2mg csoport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m10 párnavég 
Kalotaszeg, Erdély 
a széleken tm csoport 
középen t2mm csoport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
m11 párnavég, XIX. 
század 
Háromszék megye 
p4mm csoport 
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Cayley-gráf 

A p2gg csoport példáján keresztül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     p2 

     q 

     qp2 

     p-1q 

     qp-1q 

     (pq)2 

     q(pq)2 

a p2gg csoport 

Cayley-gráfja 

 

 
  p 

 
  q 
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Irodalomjegyzék 

A képek forrásai: (Részletesen lásd az Ábra- és képjegyzéket!) 

[1] http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/symmetry 

[2] http://www.mcescher.com 

[3] http://www.spsu.edu/math/tile/grammar/index.htm 

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group 

[5] Peter S. Stevens: Handbook of regular patterns, Cambridge, 1984. 

[6] Fél Edit: Magyar népi vászonhímzések, Budapest, Corvina Kiadó, 1976. 

[7] Hofer Tamás és Fél Edit: Magyar népművészet, Corvina kiadó, Budapest, 1994. 

 

A bevezető részben az alábbi angol nyelvű forrásra támaszkodtam: 

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group 

A definíciók fejezet angol nyelvű alapja: 

[8] http://www2.spsu.edu/math/tile/defs/definitions.htm 

A pontcsoportok és lineáris csoportok fejezetek képei: 

[1] http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/symmetry 

A cayley-gráfok alapjául a 

[9] Slavik V. Jablan: Theory of Symmetry and Ornament, Belgrade, Yugoslavia, 1995. 

könyv szolgált. 

A síkbeli csoportok fejezet 

[5] Peter S. Stevens: Handbook of regular patterns, Cambridge, 1984. 

könyv alapján készült. 

Az összefoglaló táblázat angol változata Brian Sanderson-tól származik 

[10]http://www.math.toronto.edu/~drorbn/Gallery/Symmetry/Tilings/Sanderson/index.html 

 

http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/symmetry
http://www.mcescher.com/
http://www.spsu.edu/math/tile/grammar/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Wallpaper_group
http://www2.spsu.edu/math/tile/defs/definitions.htm
http://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/symmetry
http://www.math.toronto.edu/~drorbn/Gallery/Symmetry/Tilings/Sanderson/index.html
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Ábra- és képjegyzék 

1.1. ábra [1] 

1.2. ábra [1] 

1.3. ábra [1] 

1.4. kép [2] 

1.5. kép [2] 

1.6. kép [2] 

1.7. kép [5] 

2.1. ábra [1] 

2.2. ábra [1] 

2.3. kép [2] 

2.4. kép [2] 

2.5. kép [2] 

2.6. kép [2] 

2.7. kép [5] 

2.8. kép [5] 

3.1. ábra [1] 

3.2. ábra [1] 

3.3. kép [5] 

3.4. kép [5] 

3.5. kép [5] 

4.1. ábra [1] 

4.2. ábra [1] 

4.3. kép [2] 

4.4. kép [5] 

4.5. kép [4] 

4.6. kép [5] 

5.1. ábra [1] 

5.2. ábra [1] 

5.3. kép [5] 

5.4. kép [3] 

5.5. kép [5] 

5.6. kép [2] 

5.7. kép [2] 

6.1. ábra [1] 

6.2. ábra [1] 

6.3. kép [4] 

6.4. kép [5] 

6.5. kép [5] 

6.6. kép [2] 

7.1. ábra [1] 

7.2. ábra [1] 

7.3. kép [5] 

7.4. kép [2] 

8.1. ábra [1] 

8.2. ábra [1] 

8.3. kép [5] 

8.4. kép [5] 

8.5. kép [4] 

8.6. kép [5] 

9.1. ábra [1] 

9.2. ábra [1] 

9.3. kép [5] 

9.4. kép [5] 

9.5. kép [5] 

9.6. kép [3] 

10.1. ábra [1] 

10.2. ábra [1] 

10.3. kép [2] 

10.4. kép [2] 

10.5. kép [2] 

10.6. kép [4] 

10.7. kép [5] 

11.1. ábra [1] 

11.2. ábra [1] 

11.3. kép [4] 

11.4. kép [4] 

11.5. kép [2] 

11.6. kép [2] 

12.1. ábra [1] 

12.2. ábra [1] 

12.3. kép [4] 

12.4. kép [5] 

12.5. kép [5] 

13.1. ábra [1] 

13.2. ábra [1] 

13.3. kép [2] 

13.4. kép [4] 

13.5. kép [5] 

13.6. kép [4] 

14.1. ábra [1] 

14.2. ábra [1] 

14.3. kép [3] 

14.4. kép [2] 

14.5. kép [3] 

15.1. ábra [1] 

15.2.ábra [1] 

15.3. kép [3] 

15.4. kép [3] 

15.5. kép [4] 

15.6. kép [4] 

16.1. ábra [1] 

16.2. ábra [1] 

16.3. kép [4] 

16.4. kép [2] 

16.5. kép [2] 

16.6. kép [2] 

16.7. kép [2] 

16.8. kép [3] 

17.1. ábra [1] 

17.2. ábra [1] 

17.3. kép [4] 

17.4. kép [3] 

17.5. kép [4] 

m1 [7] 

m2 [7] 

m3 [6] 

m4 [7] 

m5 [7] 

m6 [7] 

m7 [7] 

m8 [6] 

m9 [6] 

m10 [7] 

m11 [6] 
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