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BOLYAI
„…semmiből egy új, más világot teremtettem...”
Bolyai János levele atyjához

Isten elménket bezárta a térbe.
Szegény elménk e térben rab maradt:
a kapzsi villámölyv, a gondolat,
gyémántkorlátját még csak el sem érte.
Én, boldogolván azt a madarat
ki kalitjából legalább kilátott,
a semmiből alkottam új világot,
mint pókhálóból sző kötélt a rab.
Új törvényekkel, túl a szűk egen,
új végtelent nyitottam én eszemnek;
király gyanánt, túl minden képzeten
kirabolván kincsét a képtelennek
nevetlek, mint Istennel osztozó,
vén Euklides, rab törvényhozó.
Babits Mihály

1 Bevezető
Mint, ahogy a természet évről évre, úgy változik az oktatásban is mindig
valami. Hol eltűnnek régi szabályok, s helyükre újak kerülnek, hol törvénymódosítások
lépnek életbe, s változtatják meg a már megszokott munkamenetünket. Különféle
rendeletek születnek, melynek hatására átalakulnak a tantervek, változnak a vizsgák
lefolyásainak menetei, így mindig valami újat és újat kell megtanulni a tanári pályán is.
Az élet folyamatos tanulás, soha nem állunk meg a fejlődésben, s törekszünk arra, hogy
mindig jobbak és jobbak legyünk. Azonban a főképp általános- és középiskolai
matematikaoktatás változásainak megtárgyalására, s mélyebb megismerésére akad egy
biztos lehetőség az országban, ahol minden matematikatanár kellő mértékben
felkészülhet a következő tanév újdonságaira: a Rátz László Vándorgyűlés.
A dolgozatom témájaként választott Rátz László Vándorgyűlésre HOLLÓSZABÓ FERENC Tanár Úr hívta fel a figyelmet, s az ő javaslatára döntöttem emellett a
téma mellett. Kíváncsi voltam, hogy mi lehet az oka annak, hogy egy ilyen rendezvény
már 50 éve minden évben sikeresen megrendezésre kerül. A válasz szinte azonnal
értetődő, ha az ember kicsit belemélyed a témába, kutakodik, akár csak a vándorgyűlési
füzeteket lapozgatja át: a fő vonzóerő a változatosság, valamint az, hogy a
Vándorgyűlés mindig tud valami újat nyújtani az odalátogatóknak. Véleményem szerint
egy tanár életében nagyon fontos, hogy mindig tudjon valamilyen újdonsággal szolgálni
a diákjai számára, hogy egy idő után ne váljon túlzottan egyhangúvá az órája, persze
mindezt úgy, hogy nem megy a megtanulandó és megtanítandó anyag rovására. Egy
feladat különböző szemszögekből való megközelítése lehetőséget adhat arra, hogy az
eltérő beállítottságú, tulajdonságú, tehetségű diákok mindegyike megtalálja a számára
kedvesebb és érthetőbb változatot, főleg a matematikatanítás esetében. A Rátz László
Vándorgyűlés az a hely, ahol az ilyen gondokra biztosan szerezhetünk különféle
ötleteket, mind az előadásokon való részvétellel, mind a tanár kollégákkal való
beszélgetések alatt.
Fontosnak tartottam, hogy egy ilyen rendezvény alapjait is figyelembe vegyem,
így a dolgozatom első felében a Bolyai János Matematikai Társulat kialakulásával
kapcsolatos főbb eseményeket, majd a következő fejezet a Rátz László Vándorgyűléssel
kapcsolatos információkat mutatja be, s végül a Vándorgyűléseken elhangzott megannyi
feladat közül ismertetek egy csokorra valót.
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2 Bolyai János Matematikai Társulat
A Rátz László Vándorgyűlés a Bolyai János Matematikai Társulat egyik
önálló, országos szintű rendezvénye. A Vándorgyűlések alkalmával számos előadás
hangzott el a névadóról, Bolyai Jánosról, s apjáról Bolyai Farkasról egyaránt. Például
1984-ben Tatabányán Weszely Tibor tartott előadást Bolyai Jánosról, míg 2003-ban
Kiss Elemér Bolyai Jánosról elfogultan című eladása hangzott el az első napi plenáris
előadások alkalmával. Mind Weszely Tibor, mind Kiss Elemér marosvásárhelyi Bolyaikutatók, kiknek rengeteget köszönhetünk a Bolyaiak hagyatékának a külvilág felé való
feltárásának szempontjából.
Rátz László Vándorgyűlést tehát szervesen átfonják a Bolyaiakkal kapcsolatos
előadások is, így első lépésként ismerjük meg a Társulat névadójának rögös életútját,
majd ezt követően a Társulat múltját, célkitűzéseit.

2.1 Bolyai János életútja
Ki volt Bolyai János? Bár arcvonásait nem ismerhetjük, mivel hiteles kép nem
maradt fenn róla az utókor számára, azt tudjuk, hogy a magyarországi matematika
történetének egyik kimagasló személyisége, mondhatni a magyar tudomány legnagyobb
alakja. Élete, s munkásságának bemutatása elválaszthatatlan apjától, tudományos
tevékenységük nagymértékben összefonódott.
Édesapja, Bolyai Farkas 1781 őszétől a nagyenyedi református kollégium
csodagyereke. Kimagasló tehetségének köszönhette, hogy idővel Kemény Simon báró
felfigyelt rá, s fia mellé vette házitanítónak. Farkasnak haszna is volt ebből, hiszen
ezáltal elkísérhette az ifjabb Simont külföldre. 1796 őszén a göttingeni egyetem
hallgatói lesznek, s e döntés Bolyai Farkas életére meghatározó, mivel ezen időszakban
ismerkedik meg Carl Friedrich Gauss-szal1, akivel sokat beszélget a geometria
alapjairól, majd később levelezéssel tartják a kapcsolatot.
Göttingából való hazatérése után Bolyai Farkas nemsokára, 1801-ben
házasságot köt Benkő Zsuzsannával2, majd Domáldon telepednek le. Gyermeküket
várva visszatérnek Kolozsvárra, s itt születik meg 1802. december 15-én János, zseniális

1

Carl Friedrich Gauss: német matematikus (1777. április 30. – 1855. február 23.)
Benkő Zsuzsanna: egy kolozsvári sebész leánya (1780 – 1821)
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fiuk. A gyermek születését követően a család tavasszal visszatér Domáldra, ahol az apa
folytatja gazdálkodói tevékenységét. Eme monotonitást 1804 februárjában egy váratlan
fordulat szakítja meg. Bolyai Farkast felkérték a marosvásárhelyi kollégium
matematika-, fizika- és kémiaprofesszorává. Még azon év tavaszán elköltözik
Marosvásárhelyre, s életének hátralevő ötvenkét esztendejét a május 4-én megtartott
székfoglaló beszédével végleg ehhez a városhoz köti. Bolyai János is itt cseperedik fel.
Bolyai Farkast tömérdek foglalatosság élteti a matematika mellett, első
nyomtatásban megjelent munkái az irodalomhoz köthetők, de ő írta például a legelső
magyar nyelvű erdészeti szakmunkát, színészkedik, képeket fest, hegedűn játszik,
borászattal foglalkozik. Fia, miután kilencéves korában megkezdik a rendszeres
oktatását, leggyorsabban a matematikában és a zenében fejlődik, valamint jó
nyelvérzéke van. Ellentétben Farkassal, János a poétika és a rajztanulás iránt nem mutat
túl nagy érdeklődést.
Tizenkét éves, mikor a marosvásárhelyi kollégiumba kerül, s ekkor már jól
ismeri a sík- és térmértant, a trigonometriát, sőt, az analitikus geometriából a
kúpszeletek elméletét. Az édesapa terve, hogy a tanulmányi időszak alatt fiát ifjúkori
barátja, Gauss kezei alá adja, hogy a matematikában irányíthassa őt. 1816. április 10-én
Gaussnak írt levelében olvashatjuk:
„én a Matematikának szántam őt, ő is ennek szentelte magát, és két esztendő múlva Rád
lenne szüksége, ha Te is óhajtasz az Igazságnak egy valódi apostolt nevelni egy távoli
országba.”3
Ám a levélre válasz nem érkezik, s ahogy telnek-múlnak a napok, úgy foszlik
szét a remény, hogy Göttingában tanulhat a fiatal János.
1817 júniusában János letette a „rigorosum”-ot4. Tanulmányait továbbra is a
marosvásárhelyi kollégiumban folytatja, s beiratkozik a felsőoktatási évfolyam
filozófiai osztályába. Az előadásokat nem igen látogatta, helyette ostáblázott vagy
sakkozott, csak a vizsgák előtt egyszer-kétszer átolvasta a kurzust, s mindig kitűnően
felelt.

3

Vince Kiadó, 2004, Bolyai-Emlékkönyv, Weszely Tibor: A két Bolyai élete és munkássága, 28. oldal
alapján idézve
4
Rigorosum: (examen rigorosum, lat.), döntő jellegű, szigorú vizsgálat, szigorlat
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1818 augusztusában János Bécsbe utazik továbbtanulni, ugyanis apja
elhatározta, hogy a bécsi hadmérnöki akadémián taníttatja tovább fiát – fiatal korában
Farkas maga is ott szeretett volna tanulni – mondván katonai képzésre hamarabb talál
támogatókat, mivel a képzés költsége közel húszévi tanári fizetésével egyenlő. Végül
Kemény Miklós báró, a marosvásárhelyi kollégium főgondnoka elvállalta, hogy
gondoskodik a taníttatási költségek kifizetéséről. A tanulmányi kiadások pótlásához
rajta kívül hozzájárult még gróf Kendeffi Ádám, s János egykori házitanítója, Szilágyi
József is. A szülők nehezen váltak el szeretett fiúktól, főleg az édesanya, Benkő
Zsuzsanna, aki ekkor látta utoljára egyetlen gyermekét. Augusztus 24-én a sikeres
felvételi vizsga után felvették Jánost a hadmérnöki akadémia IV. osztályába.
Bolyai János akadémiai növendék korában előszeretettel foglalkozik a
matematika őt érdeklő problémáival. Leginkább az euklideszi párhuzamossági axióma
foglalkoztatja, melyről beszámolt levélben édesapjának is. Apja válaszleveleiben óva
inti őt eme probléma tanulmányozásától: „az Istenért kérlek! haggy békét a
paraleláknak”5. Ám az atyai intelmek már nem hatnak az ifjabb Bolyaira. Bécsben
Szász Károly6 személyében olyan partnerre akadt János, akivel gondolatait
megoszthatta, kicserélhette. Szász Károly az 1817 és 1821 között Bécsben tartózkodó
gróf Teleki Eleknél volt házitanító.
1822 nyarán befejezte tanulmányait, ám Jánost még egy évig visszatartják,
mivel a legjobb végzősök közé tartozott. Mérnökkari tisztjelöltként képzik tovább, s
1823. szeptember 1-jén alhadnagyi ranggal nevezik ki a temesvári erődítési
igazgatósághoz. Néhány hét leforgása után Temesvárról küldi el apjának 1823.
november 3-án igen nagy történeti jelentőségű levelét, melynek szavai már-már
szállóigévé váltak: „semmiből egy ujj más világot teremtettem”7. S valóban,
világraszóló felfedezést tett Bolyai János, a hiperbolikus geometria alapösszefüggéseit
vetette papírra. Édesapjának az 1825-ös, februári Marosvásárhelyen tett látogatása során
mutatja be elméletét, amit az apa kissé kétkedően fogad. János ezen látogatás
alkalmával ismerkedett meg apja új feleségével, a Farkasnál huszonkét évvel fiatalabb
Somorjai Nagy Terézzel.
5

Vince Kiadó, 2004, Bolyai-Emlékkönyv, Weszely Tibor: A két Bolyai élete és munkássága, 30. oldal
alapján idézve
6
Szász Károly: a marosvásárhelyi kollégium matematika és fizika tanára (Vízakna, 1798. január 25. –
Marosvásárhely, 1853. október 25.)
7
Vince Kiadó, 2004, Bolyai-Emlékkönyv, Weszely Tibor: A két bolyai élete és munkássága, 32. oldal
alapján idézve
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Bolyai Jánost 1826 márciusában Aradra helyezik át, ahol az a meglepetésszerű
véletlen éri, hogy volt akadémiai matematikaprofesszora, Wolter von Eckwehr a
közvetlen főnöke. János volt tanárának egy írásbeli dolgozatot ad át, melyben úgymond
az egésznek az alapját letette. Feltehető, hogy ez a német nyelven íródott dokumentum
az Appendix első 33 paragrafusa. A későbbiekben ennek felkutatására irányuló
tevékenységek nem vezettek eredményre.
Bolyai Farkas fiát arra buzdítja, hogy dolgozza ki kutatásának eredményeit, s
mielőbb hozza nyilvánosságra. Ennek megvalósításának érdekében az édesapa az ő
hamarosan megjelenő Tentamenjébe szeretné különálló részként felvenni fia munkáját.
Aradon János betegeskedik, s elképzelhető, hogy ezen okok is hozzájárultak az 1830.
szeptember 2-án kelt rendelettel való áthelyezéséhez Lembergbe. Utazása során,
Besztercén egészségi állapota tovább romlott, erről egy 1857. november 27-én írt levele
tanúskodik: „Én mikor 1831-ben Lembergbe mentem, Besztercén a cholerát leg-előbb
kiállottam, 9 napi fekvés után gyenge lábon éreztem magamat.”8 Végül 1831. május 15én foglalta el lembergi beosztását. Mindezek között 1830. december közepétől
következő év április végéig Marosvásárhelyen tartózkodik szabadságon. Valószínűleg
ezen időszak alatt ölti latin nyelven végleges formába az Appendix összes paragrafusát.
1831 tavaszán különlenyomatként megjelentek az Appendix első példányai a
marosvásárhelyi kollégiumi nyomda falai közt. Farkas és fia Gauss véleményére
kíváncsiak, így az apa törekedik arra, hogy minél hamarabb eljuttasson egy példányt
régi barátjához. 1831. június 20-án írt levelének kíséretében küldi el János munkáját
Gaussnak, melyek közül csak a levél ért célt. Az apa erről tudomást szerez valamilyen
módon, s az 1832. január 16-án megírt újabb levél kíséretében ismét elküldi az
Appendix-et Gaussnak, de most az éppen oda utazó Zeyk Józsefet kéri meg az átadásra,
aki ezt szerencsésen teljesíti is. Bolyai János nagyon várja a választ, hisz mint apja a
küldött levélben fogalmaz: „Fiam többre becsüli a Te ítéletedet, mint egész
Európáét…”.9 Gauss végül 1832. március 6-án megírt válaszlevelében Bolyai Jánost
ugyan nagyra becsüli, de megjegyzést is tesz arról, hogy az eredmények, amelyekre
jutott, majdnem végig megegyeznek a saját maga már 30-35 éve tartó elmélkedéseivel, s
az egyetlen ok, amiért nem szándékozik nyilvánosságra hozni az, hogy „A legtöbb
8

Vince Kiadó, 2004, Bolyai-Emlékkönyv, Weszely Tibor: A két Bolyai élete és munkássága, 33-34. oldal
alapján idézve
9
Kriterion Könyvkiadó, 1981, Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága, 23. oldal alapján
idézve

9

embernek nincs is meg a helyes érzéke az iránt, amin ez a dolog múlik”10. Farkas a
válaszlevelet egyik tanítványával lemásoltatta, s elküldte fiának Lembergbe. Bolyai
Jánost lesújtotta, hogy Gauss nem akarta nyilvánosan elismerni tudományos
felfedezését. A testileg is beteg embert a levél tartalma lelkileg is megviselte,
lerombolta, s valószínű ez is hozzájárul ahhoz, hogy katonai szolgálatát egyre
gyengébben teljesíti, a rá bízott feladatokat nem végzi el, nem keresi tiszttársai
társaságát.
Lembergben Zimmer András alezredes volt János parancsnoka. Próbálta
könnyű megbízatásokkal segíteni az összeroppant tisztet, s a gondok ellenére Bolyai
János főhadnagyot előléptetésre javasolja, s 1832. március 14-én másodosztályú
kapitánnyá elő is léptetik. János betegsége mellett a katonaságot megunta, szabadságot
szeretne kapni

huzamosabb időre, hogy matematikai kutatásait

zavartalanul

folytathassa. Ennek érdekében elhatározza, hogy folyamodványt nyújt be Habsburg
János főhercegnek. Elkészíti tervezetét (1832. május 3.) ám közben Olmütz-be helyezik
át, ahol egy másodikat is ír 1832. augusztus 3-ai jelzéssel, s közülük az utóbbit küldi el,
ehhez csatolja még az Appendix egy különlenyomati példányát, valamit Gauss leveléből
a rá vonatkozó sorok másolatát. A két tervezetet más időben, és más helyen írta – elsőt
még Lembergben, míg a másodikat új katonai helyén – mivel időközben, május 11-én
áthelyezték Olmützbe. Odautazása során balesetet szenved, s egy hónapnyi kezelés
után, június 11-én jelentkezik munkahelyén. Kérését elutasították.
Bolyai Jánost 1833. május 28-án kelt rendelettel, június 16-ai hatállyal félrokkantként nyugállományba helyezik, s ezzel katonai pályafutása véget ért.
1833 nyarán érkezik haza Marosvásárhelyre apjához, majd 1834-ben kiköltözik
Domáldra, mivel Farkas és János nem igazán jöttek ki egymással. A költözésben
segédkezik Bolyai Antal, Farkas öccse, akinek közvetítésével János felfogadja Orbán
Rozáliát házvezetőnőnek. Az elhibázott pályaválasztásnak köszönhetően Jánosnak a
tisztektől akkoriban megkövetelt kauciót kellett volna letétbe helyezni házasság esetén.
Mivel ezt nem akarta, így az 1848-as forradalom alatt vette feleségül Rozáliát, mivel
ekkor nem volt szükség kaucióra, ám a szabadságharc leverése után nem ismerték el a
házasságot. 1852-ben közös megegyezés alapján elválnak útjaik, a Domáldi tartózkodás
alatt két gyermekük született: Dénes (1837 – 1913) és Amália (1840 – 1893).
10
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1837-ben életének egyhangúságát egy apjától érkezett levél szakította meg,
melyben Farkas értesítette fiát egy pályázatról, melyet a komplex számokkal
kapcsolatos néhány probléma tisztázására hirdetett a lipcsei Jablonowski Tudományos
Társaság. János ekkor írta meg Responsio címen ismert dolgozatát. A pályázaton a két
Bolyai és Kerekes Ferenc vett rész, a díjat a legutóbbi kapta meg. Ma már biztosak
vagyunk benne, hogy Bolyai János dolgozata volt a legjobb, a díj odaítélésében szerepet
játszott, hogy a pályabírák nem értették meg János dolgozatát. Bolyai Jánosnak 1832ben megírt folyamodványában található megállapítása beigazolódott ez alkalommal is:
„sohasem lehet a szerző hibája, ha valamely ítélet csak azért ferde és lekicsinylő, mert
az illető bíráló nem elég mestere a dolognak.”11
1845-ben meghal Bolyai Antal, Farkas öccse. János nagybátyja hagyatékában
felfedez egy apja által írt levelet, melyben igencsak rossz színben tűnteti fel őt. Ennek
hatására levelet ír apjának, s csatolja a talált levelet is. Farkas a vita kirobbanása után
Domáldra látogat, s úgy látja, hogy János nem vezeti jól a gazdaságot. Emiatt János
kénytelen új lakhelyet keresni, mert apja másnak adja bérbe a gazdaságot. Így kerül
Marosvásárhelyre családjával együtt Bolyai János, s a vár közelében egy szerény kis
házban élik tovább életüket.
Az 1848-as év több megrázó eseményt is hoz János számára. A szabadságharc
közepette az erdélyi közvélemény minden kétséget kizáróan várta, hogy Bolyai János
előbújik a magányából, s katonai feladatokat lát el. Ám János betegsége miatt nem
vállalta a harcmezőre vonulást. A másik lelkileg megrázó történés, mikor 1848
októberében kézbe veszi Lobacsevszkij művét, melynek tartalma az ő felfedezésével
megegyezik. A Nemzeti Társalkodó 1844. augusztus 30-ai számában Mentovich Ferenc
(1819 – 1879) Gaussnál tett látogatásáról számol be, ahol is a német matematikus egy új
külsejű könyvet mutatott meg neki. Erről a cikkről tudomást szerzett Farkas, s értesítette
fiát, majd fia unszolására az apa levelet ír Gaussnak, melyben a könyv pontos címe után
érdeklődik. A válaszlevelet megkapva Farkas intézkedik a könyv Göttingából való
meghozataláról. Bolyai János a kézhezvételt követően alaposan áttanulmányozza az
irományt, s az olvasás melletti jegyzetelés gyümölcseként egy, a nemeuklideszi
geometriával kapcsolatos sok új eredményt tartalmazó, a későbbiekben Észrevételek
címen ismert írás kerül ki a kezei alól.
11
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Bolyai János kutatásait élete végéig folytatta, sokszor járt a Teleki-téka
olvasótermében, ahol néha-néha édesapjával is összehozta a véletlen. 1856. november
20-án elveszíti az egyetlen embert, kivel gondolatait megoszthatta, Bolyai Farkast.
Bolyai János hátralévő életét a Kálvária utcában egy kis házban tölti, Szőts
Júlia gondozása kíséretében. Ő az, aki 1860. január 27-én Gergelynek megírja, hogy
bátyja már nincs többé.
1860. január 29-én végső nyugalomba helyezik nemzetünk legzseniálisabb
matematikusát. A kötelező katonai kíséreten kívül mindössze három vásárhelyi lakós
kísérte el utolsó útjára Bolyai Jánost. A marosvásárhelyi református egyház halotti
anyakönyvében az alább sorok állnak: „Bolyai János, nyugalm. Ingeniur Kapitány –
meghalt agy- és tüdőgyulladásban. – Híres, nagy elméjű mathematikus volt, az elsők
között is első. Kár, hogy nagy talentuma használatlanul ásatott el.”12

2.2 A Társulatról
2.2.1 Kialakulásának története
„Tanuljunk egymástól, hogy mennél jobban taníthassunk”
(Eötvös Loránd)13
1885 őszét írjuk, mikor budapesti matematikusok (Eötvös Loránd, Hunyadi
Jenő, Kőnig Gyula, Scholtz Ágoston és Szily Kálmán)14 fejében kiötlik a gondolat egy
magánjellegű társaság megalapításáról, avégett, hogy eredményeikről, a tudomány
haladásáról közös vacsora, s bor melletti kötetlen beszélgetések során tájékoztassák
egymást mindenféle alapszabály nélkül, mintha csak egy 20 – 30 fős baráti
összejövetelen vennének részt. Ezzel a matematikusok társulati élete kezdetét vette
hazánkban, amelyhez hamarosan a fizikusok is csatlakoztak.
Eötvös Loránd15 1890. december 18-án felvetette, hogy pár év eltelte után ideje
lenne a tudományok tisztelőinek, szakembereinek olyan egyesületbe tömörülniük, mely
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már szabályok szerint működik, valamint egy folyóirat megjelentetésének gondolatát,
mely matematikai és fizikai cikkekkel, feladatokkal látná el olvasóit.
Pár hónap elteltével, 1891. augusztus 21-én megkapták a belügyminiszteri
jóváhagyást, s 1891. november 5-én megtartotta alakuló közgyűlését a „Mathematikai
és Physikai Társulat”, melynek élére Eötvös Loránd bárót választották. Ekkor Eötvös
298 személy jelentkezését regisztrálta, majd a tagok száma nemsokára 400 fő fölé
emelkedett. Az alapítók között jelen volt még Kőnig Gyula16 (alelnök), Rados Gusztáv17
(titkár), Kopp Lajos18 (jegyző), s még számos nagynevű matematikus, fizikus. A hazai
matematika és fizika fejlődésének szempontjából döntő kezdeményezéseket tett a
Társulat.
Ezen időszakban az egyik legfontosabb alapfeladat egy matematikai és fizikai
tárgyú folyóirat folyamatos megjelentetése, melynek első példánya 1891 júniusában
hagyta el a nyomdát Bartoniek Géza19 és Rados Gusztáv szerkesztésében. A
Mathematikai és Physikai Lapok nem a tudomány népszerűsítését tűzte ki fő célul, mint
azt már egy korábban megjelenő lap20, hanem legfőképp a matematika és fizika tanárok
látókörének a kitágítását. Felépítését tekintve az első oldalakon önálló és ismertető
cikkek helyezkednek el, mely a tudomány haladását mutatják be, majd feladatok, s azok
megoldásai, könyvismertető, tanulóversenyek anyaga, s a Társulati ügyek találhatók
benne. A második világháború 1944 elején a lap megszűntetését hozta.
A Társulat másik fő feladatköre a matematikai és fizikai versenyek megindítása
volt. Eötvös Loránd 1894-ben Magyarország vallás- és közoktatásügyi minisztere lesz, s
ennek hatására megindítják a Társulat tanulóversenyeit: „A matematika és physika
tanításának és tanulásának sikerességét emelendő, a Mathematikai és Physikai Társulat
minden év őszén az illető évben hazai nyilvános középiskolán érettségi vizsgálatot tett
tanulók között Budapesten és Kolozsvárott mathematikai és physikai versenyt rendez,
oly célzattal, hogy a versenyzőknek a nevezett szaktárgyak művelésére való
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rátermettsége megállapíttassék”.21 A versenyt Eötvös Lorándról nevezték el22, s
sikereinek érdeme Kőnig Gyula, Rados Gusztáv és Kürschák József23 nevéhez fűzhetők.
A versenyek eredményességéhez hozzájárul a Középiskolai Matematikai Lapok
is, mely ugyan jogilag nem tartozott a Társasághoz, ám hatékony segítőtársnak
bizonyult. A folyóiratot Arany Dániel (1863–1945) győri főreáliskolai tanár alapította
1893-ban, s célját az 1894. január 1-jén megjelenő első lapban olvashatjuk: „A
Középiskolai Matematikai Lapok első és fő czélja tartalomban gazdag példatárt adni
tanárok és tanulók kezébe.” Szerkesztését három év múlva Rátz László vette át.
1918. május 6-án Eötvös Loránd alapítvány létesítését jelenti be. Kőnig Gyula
emlékére két fia, György és Dénes Kőnig Gyula-alapítványt létesítettek, melynek a
Társulat csak gazdája, de nem tulajdonosa, mert az anyagi alapokat a két fiú helyezte le.
A Társulatot a díjak odaítélése illette. A Kőnig-díjat 1922 és 1944 között tizenkét
alkalommal adták át, s mivel az alaptőke elértéktelenedett a gazdasági válság ideje alatt,
így 1930-tól már csak emlékérem formájában.
Eötvös Loránd nevét 1921-ben a Társulat címébe iktatták, így lett Eötvös
Társulat.
A II. világháború után megszületett az Eötvös Társulat két utóda, a „Bolyai
János Matematikai Társulat”, illetve az „Eötvös Loránd Fizikai Társulat”. A
névválasztásnál egyértelmű volt, hogy Eötvös nevét a fizikusok kapják, a
matematikusok pedig Bolyai János matematikában kifejtett teljesítménye iránti
tiszteletből nevezték el a társaságot Bolyairól. Az alakuló közgyűlést nem a fővárosba,
hanem Szegedre hívták össze 1947. június 21-én, 41 matematikus jelenlétében, s a
díszelnökök között megtalálható Fejér Lipót24, Riesz Frigyes25, Egerváry Jenő26 és
Szőkefalvi-Nagy Gyula27. A „Bolyai János Matematikai Társulat” megkezdte a munkát,
az első társulati ülést 1947. szeptember 25-én tartották Szegeden.
21
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1947. október 25-én került sor az első háború utáni országos középiskolai
matematika-versenyre, november 1-jén pedig az újjáéledt Középiskolai Matematikai
Lapok száma látott napvilágot, mely a mai Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok.
1949. október 8-án Budapestre költöztették a Társulatot, s vidéki tagozatokkal
való kiszélesítését tűzte ki, így nem kizárólag budapesti matematikusok társasága lett,
hanem az egész országot behálózni kívánó csoportosulás. 1950. augusztus 27. és
szeptember 2. között megrendezésre került az I. Magyar Matematikai Kongresszus,
melyen összesen 63 előadás hangzott el, s ezek közül 36 volt magyar, 27 pedig külföldi.
Rá 10 évre, 1960. augusztus 24–30. között tartották a II. Magyar Matematikai
Kongresszust. Eme rendezvény Bolyai János emlékének áldozott, melynek sikerén a
Magyar Tudományos Akadémia és a Társulat is dolgozott. Itt már 130 magyar és 179
külföldi előadás hangzott el, továbbá Bolyai-kiállítás, matematikakönyvek – mind
hazai, mind külföldi – bemutatója, és egyéb szórakoztató rendezvények jártak az
résztvevők kedvében. Itt fogalmazódott meg az igény arra, hogy a matematikát bármely
– legyen az középiskolai, általános iskolai vagy felsőoktatási - szinten oktatók számára
rendszeres, évenként más-más városban tartandó továbbképzés szerveződjön.
A Társulat fő matematikaversenyei közé tartozik a Kürschák József verseny,
mely a régebbi Eötvös-verseny folytatása, s az 1949-ben indított Schweitzer Miklós
verseny. Ez utóbbi az egyetemi és főiskolai hallgatók részére rendezett, s eleinte
zárthelyi verseny formájában zajlott, majd 1951-ben megismételték, de ekkor már egy
hetet biztosítottak otthoni munkára a résztvevőknek. Ez a forma beváltnak bizonyult,
azóta minden év őszén megrendezi a Társulat a Schweitzer Miklós emlékversenyt.
A Bolyai János Matematikai Társulat több díjjal is ösztönzi, az oktatási és
tudományos célkitűzéseknek megfelelően, a matematika népszerűsítésében és
munkálásában termékeny munkát végzőket. 1951-ben alapították alapították a Beke
Manó-emlékdíjat, melyet a matematikát terjesztő, népszerűsítő kiemelkedő munka
elismeréseként ítélnek oda. Amióta a Társulat évente megrendezi tanári vándorgyűlését,
az 1974-ben Rátz Lászlóról elnevezett vándorgyűlést, azóta a díjak kiosztására a
vándorgyűlés megnyitóján kerül sor. 1953-ban Grünwald Géza-emlékdíjat alapítottak (a
jelenlegi Grünwald Géza emlékérem jogelődje), melyet azon pályakezdő, fiatal kutatók
– 30 évnél nem idősebbek – kapnak, akik matematikai kutatásban már számottevő
eredményt értek el. 1970-ben osztották ki először a Szele Tibor Emlékérmet, melyet
azon kutatók kapnak, akik a matematikai tudományos utánpótlás nevelésében
15

kiemelkedő szerepet játszanak. Szintén ehhez az évhez köthető, mikor a Társulat
megalapítja a Rényi Kató Emlékdíjat, melyet azoknak a fiataloknak ítélnek oda, kik
még az egyetemi oklevél megszerzése előtt a matematikában számottevő önálló
tudományos eredményeket értek el. 1974-ben alapult meg a Farkas Gyula emlékdíj,
mely a matematika alkalmazásai terén kiváló teljesítményt nyújtó fiatalok jutalmazására
szolgál.

2.2.2 Célkitűzések, feladatok
A Bolyai János Matematikai Társulat 1966-ban jóváhagyott, s azóta is
alapjaiban véve érvényes alapszabályában az alábbiakat fogalmazza meg a társulati fő
céloknak:
„A Társulat a Magyar Köztársaság Alkotmányának szellemében az alábbi
célokat követi:
Elősegíti:
a) a matematikai tudományos kutatásokat;
b) a matematika széleskörű alkalmazását;
c) a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását;
d) a matematika népszerűsítését;
e) a matematikusok és a matematikát tanítók szakmai tájékozódását és
érdekvédelmét.”28
A fenti célok elérése érdekében a Társulat szervezett lehetőséget biztosít
matematikai eredmények ismertetésére, pedagógusok számára továbbképzéseket
szervez, matematikai táborokat rendez, folyóiratokat szerkeszt és ad ki, felkutatja a
matematikai tehetségeket, tanulmányi és emlékversenyeket szervez, emlékdíjakat ad, s
külföldi hasonló egyesületekkel tart kapcsolatokat.29
A Társulatnak jelenleg több mint 1500 tagja van, s tevékenységét három
szakosztályra tagozódva fejti ki: matematika alkalmazásai-, oktatási- és tudományos
szakosztály. A Bolyai János Matematikai Társulat országot behálózó szervezet,
melyben a társulati élet megyei és városi tagozatokban, csoportokban zajlik.
28
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3 Rátz László Vándorgyűlés
3.1 Néhány szó Rátz Lászlóról
Bárki, aki a matematika tanításával foglalkozik, bizonyára hallott már eme
nagyszerű, igazi pedagógus egyéniségünkről, Rátz Lászlóról, kinek óráit a diákok
figyelemmel és érdeklődéssel hallgatták.
1863. április 9-én Sopronban született Rátz Ágost vaskereskedő és Töpler
Emma gyermekeként. Tanulmányait szülővárosában kezdte, itt érettségizett az
Evangélikus Gimnáziumban 1882-ben. Ezt követően főiskolai tanulmányait 1883-tól a
Budapesti Tudományegyetemen folytatta 1887-ig, majd Berlinben filozófiát, aztán
Strassbourgban természettudományt tanult. Rátz László tanulmányai befejezése után
1890-től kezdődően 35 éven át tanított matematikát a budapesti evangélikus gimnázium
tanárakén. 1909-től 1914-ig az iskola igazgatója.
Rátz László kezei alól megannyi ragyogó elméjű tudósunk került ki, közéjük
tartozik Neumann János, a XX. század egyik legnagyobb matematikusa, valamint
Wigner Jenő, Nobel-díjas fizikusunk is. Tanári nagyságának mivoltát az 1930.
november 15-én megjelent Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok lapjain, Renner
János által megfogalmazott megemlékezésben olvashatjuk: „Biztos kézzel vezette be
növendékeit a matematika rejtelmeibe; odaadó tanári munkájával, egyéniségének
lenyűgöző erejével, valósággal magával ragadta tanítványait; s tanításának
érdekessége és elevensége nem csökkent a haladó idővel sem; fiatalos hévvel tanított
utolsó tanári éveiben is. Tanításának fővonzóereje abban állott, hogy nagy tudományos
képzettsége mellett le tudott szállni tanítványainak lelkivilágába, jól megválogatta a
tanítási anyagot, hogy csakis az igazán érdekeset nyújtsa növendékeinek s azt is olyan
alakban, hogy mindenki megértse.”30
A matematika iránt igazán érdeklődő tanulók önmunkásságát még jobban
előmozdította mikor 1896-ban Arany Dániel után átvette a Középiskolai Matematikai
Lapok szerkesztését. Eme tevékenységét egészen 1914-ig folytatta teljes odaadással,
30

Renner János: Rátz László †, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok, 1930. november 15-ei
számából
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sokszor anyagi áldozatok árán is. Gondosan válogatta meg a feladatokat, az ő kezei alatt
kristályosodott ki lényegében a lapok formája, mely a mai Középiskolai Matematikai és
Fizikai Lapok elődjének számít. A lap első tíz évében megjelent feladatokat gondosan
összeválogatva, csoportosítva, megoldásokkal együtt két kötetben Mathematikai
gyakorlókönyv31 címen adta ki.
Rátz László lelkiismeretes tanári tevékenységén kívül fontos szerepet töltött be
a középiskolai matematika tanterv megreformálásában is, mely a matematika
oktatásának gerincévé a függvény fogalmát tette. A budapesti evangélikus
gimnáziumban 1909 novemberétől a Rátz László által kidolgozott tanmenetet
engedélyezték, melyet később más iskolák is átvettek. 1924-es új tanterv szinte
változatlanul azt a tanmenetet tette kötelezővé, mely az evangélikus gimnáziumban már
jó pár éve beváltnak bizonyult. Mesteri pedagógiai munkásságáért magas külföldi
kitűntetésben is részesült, 1910-ben a francia közoktatási minisztérium az „Officier
d’Académie” címmel tűntette ki.
1930. szeptember 30-án halt meg e kiváló pedagógusunk. Hosszú tanári
pályáját tisztelet és szeretet övezte, emlékét fehér márványtábla őrzi a budapesti
Evangélikus Gimnáziumban.
„…hogy ne csak a világhírű tudósok, hanem a tanáraink nevét is ismerjük…”
2000. december 1-jén három nagyvállalat – Ericsson Magyarország,
Graphisoft, Richter Gedeon – ünnepélyes keretek között jelentette be, hogy közös
alapítványt hozott létre a Magyar Természettudományos Oktatásért. Rátz László a
névadója a 2001 óta évente odaítélésre kerülő „Rátz Tanár Úr Életműdíjnak”, melyben
két-két olyan matematika-, fizika-, kémia- és 2005-től két biológiatanár is részesül,
akik

kimagasló

szerepet

töltenek be eme

tárgyak népszerűsítésében és

a

tehetséggondozásban.

3.2 Vándorgyűlés múltja és jelene
1960-at írunk, mikor a Társulat Elnöksége határozatot hoz arról, hogy az
Oktatási Szakosztály évenként vándorgyűlést szervezzen a matematika-oktatás aktuális
kérdéseiről.
31

Budapest, 1904-1905. Franklin-Társulat, I. kötet: Algebra, II. kötet: Geometria
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Az oktatás területére a folyamatos változás a jellemző, hol megszűnik
valamilyen szabály, hol módosulnak a törvények, átalakulnak a tantervek. Az ezekkel
kapcsolatos történések bemutatására, megvitatására kitűnő alkalmat jelent a matematika
tanárok számára a Rátz László Vándorgyűlés. Az első ilyen rendezvény lebonyolítására
1961-ben, Debrecenben került sor. Az évek előrehaladtával lényegében hagyományossá
vált a rendezvény szerkezete, mely az 1968-as nyíregyházi vándorgyűlés óta már négy
naposra nőtte ki magát. Minden év júliusában matematikatanárok sokasága gyűlik össze
az épp aktuális helyszínen, s az első nap plenáris ülésén a házigazda város
polgármestere vagy helyettese, s a rendezvénynek helyet adó intézmény vezetője
köszönti az összegyűlteket. Az üdvözlő kedves szavak után kerül sor a Beke Manó
Emlékdíjak átadására, majd néhány előadásra, melyek témáit tekintve elég sokszínűek:
helyet kaptak már itt megemlékezések a Bolyaiakról, összefoglaló a KöMaL-ról32,
pszichológiai előadások, aktuális oktatáspolitikai kérdések, tehát olyan előadások,
melyek szekcióktól függetlenül mindenki számára érdekesek, s valamiféle pluszt
nyújtanak a hallgató közönség számára. Az előadások után közös vacsorával zárul a
nap, melyek előtt a vándorgyűlést még jobban színesítő programok kapnak helyet. Ezek
közül néhány a teljesség igénye nélkül: az 1990. évi kaposvári vándorgyűlésen
lovasbemutató, 1965-ben Keszthelyen hajókirándulás Badacsonyba, 1988-ban a
debreceni Kölcsey Kórus hangversenye, 1992-ben Péter Rózsa emlékére készült videó
vetítése, a következő évben a szolnoki Tisza Táncegyüttes műsora, 1996-ban Sopronban
orgonahangverseny szórakoztatta a vándorgyűlésre látogatókat.
A második naptól fogva szekciókra tagolódik az összegyűlt társaság. Az 1974es, Pécsett tartott vándorgyűlés óta külön alsó tagozati, felső tagozati és középiskolai
csoportokban folytatódik a munka, s ezen a vándorgyűlésen vette fel a rendezvény a
„Rátz László Vándorgyűlés” nevet a kiváló matematika tanár emlékére. Az egyes
szekciókban a matematika oktatásával kapcsolatos, a matematika különböző
témaköreiből válogatott előadásokat hallgathatnak a résztvevők, s 1984 óta
feladatmegoldó szemináriumokon is fejleszthetik tudásukat, ám vannak szekcióktól
független foglalkozások is. Az általános iskolai tanárokat érdeklő témák az 1966-os
szombathelyi gyűlés alkalmával kerültek be a vándorgyűlési tematikába, 1967-ben
pedig megjelentek a matematika tanulás-tanítás pszichológiájával foglalkozó előadások
is. A szervezők törekednek arra, hogy minél változatosabb legyen a program, hogy a
32

KöMaL: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
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különböző érdeklődésű pedagógusok közül mindenki igényét kielégítsék, melyhez
hozzájárulnak az előadók tökéletes szakmai felkészültsége is.
A harmadik nap lényegében annyiban különbözik az előzőtől, hogy ezen a
napon, a délután folyamán lehetőség van fakultatív kirándulásokon részt venni.
Általában három alternatíva közül választhatnak a résztvevők, melyek során lehetőség
nyílik az adott város és tágabb környezete hagyományainak, nevezetességeinek
megismerésére. A kirándulások mindegyike egy közös vacsorával ér véget, ahol egymás
személyes megismerésére, beszélgetésekre, eszmecserékre van lehetőség.
A kikapcsolódás után a negyedik nap délutánjáig folytatódik a komoly szakmai
munka. Mivel a rendezvény akkreditált továbbképzésnek minősül, így a pedagógusok
számára lehetőség van a tömérdek tanulságos és hasznos – aláírással igazolt programon való részvétel után egy, a továbbképzés szakmai és/vagy módszertani
témáinak egyikéhez kapcsolódó 5-10 oldalas záró dolgozat benyújtására, mellyel 30
kreditpontot lehet szerezni.
A vándorgyűlést az előadásokon, szemináriumokon kívül tankkönyvbemutatók, könyvkiállítások, számítógépes programok, taneszközök, játékbemutatók és
történeti kiállítások is színesítik. A rendezvény szervezői igyekeznek kielégíteni
mindenki igényét, hogy a lehető legjobb kedvben teljen el a négy nap, s hogy a
„tanuláson” kívül másra is legyen idő. Ezt példázza jól a 2006-os kaposvári
Vándorgyűlés, ahol a szervezők egy kivetítővel ellátott különtermet biztosítottak azok
számára, akik a rendezvény alatt is figyelemmel szerették volna kísérni az éppen akkor
zajló labdarúgó világbajnokságot.
Külön emlékezetessé tette az 1978-as szombathelyi vándorgyűlést az, hogy itt
kongatták meg először a Hírharangot. A Hírharang a Bolyai János Matematikai
Társulat Rátz László Vándorgyűlésének kiadványa volt, mely sajnos nem volt hosszú
életű, még két Vándorgyűlésen jelentek meg további számai, aztán megszűnt.
Érdekessége abban rejlik, hogy a Vándorgyűlés ideje alatt készült el, s ott osztották ki
őket. Találhatunk bennük megemlékezéseket, az oktatási szakosztály híreit, az adott
évben megjelent könyvek listáját, tájékoztatót a társulati közgyűlésről, feladatokat, s
„Matek humor” részt is.
Különleges az 1991-es szegedi rendezvény is, ahol Bencze Mihály brassói
matematika

tanár

kifejtette

gondolatait
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egy

nemzetközi

magyar-magyar

matematikaverseny lehetőségeiről, ahol a Kárpát-medence különböző régióiban élő
diákok találkozhatnak, összemérhetik tudásukat. Az első verseny megrendezésének
nagy munkáját Oláh György révkomáromi tanár úr vállalta magára. Így született meg a
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny. Az 1992-es, Révkomáromban tartott első
verseny óta évente kerül megrendezésre, úgy, hogy minden második évben
Magyarország, a köztes években pedig a szomszédos országok vállalják a házigazda
szerepét.
A Rátz László Vándorgyűlés országos szintű, sőt azon is túlnyúló rendezvény,
hiszen határon túlról (Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról) is
érkeznek matematikát oktató pedagógusok. Ez az egyetlen olyan fórum, melyen a
matematikai nevelés szakmai és módszertani kérdéseinek tárgyalására országos szinten,
korosztályi megkötöttségek nélkül (általános iskola alsó tagozatától a felsőoktatásig)
lehetőségünk nyílik. A vándorgyűlés célja egyfajta áttekintést adni az oktatáspolitikai
kérdésekről, a matematikai ismeretek felfrissítése, fejlesztése; a matematikai nevelés
oktatási lehetőségeinek megtárgyalása (új tanulási technikák, a matematikai
kompetenciák fejlesztése, matematikai tartalmú szövegek értelmezése); tájékoztatást
adni a matematikai versenyek, tantervek, érettségi változásairól; valamint a jó tanítási
tapasztalatok egymással való megosztására lehetőséget adni.
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3.3 A Rátz László Vándorgyűlés 50 éve térképen

A 2011-es, 51. Rátz László Vándorgyűlés Révkomáromban kerül megrendezésre július
5. és 8. között.
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4 Vándorgyűlési feladatok a geometria tükrében
4.1 Előzmények…
A dolgozatomban szereplő feladatok gyűjtésében nagy segítségemre volt
PÁLMAY LÓRÁNT Tanár Úr. Bizonyára mindenki számára, aki a matematikatanítással
foglalkozik ismerősen cseng ez a név. Tanítványok százai kerültek ki kezei alól, s
kollégái is elismeréssel beszélnek róla.
Pálmay Lóránt 1929-ben született Budapesten. Egyetemi tanulmányait
matematika-fizika szakos hallgatóként kezdte az akkor még Pázmány Péter
Tudományegyetemen

1948-ban

(később

nevezték

át

Eötvös

Loránd

Tudományegyetemre). Hallgatói évei alatt megannyi neves ember tanította, köztük volt
Fejes Tóth László33, a kiváló tudós, Szász Páltól34 analízist tanult, hallgatott órát Turán
Páltól35, Rényi Alfrédtől36, Surányi Jánostól37, de legtöbbet Hajós Györgytől38 tanult.
Hajós harmadéves korában felkérte gyakorlatvezetőnek numerikus és grafikus
módszerekből. 1952-ben végzett az egyetemen, ezután a Geometria Tanszéken
egyetemi tanársegéd, majd 1963-tól egyetemi adjunktus lett, s 1976-ig főállásban
tanított itt. 1955-től középiskolai tanárként is dolgozott. 1976-ban a Fővárosi
Pedagógiai Intézetbe ment át, ahol vezető szaktanácsadó volt. Innentől az egyetemen
félállásban tanított 1997-ig, s azóta óraadóként heti 4 órában. Egyetemi munkája mellett
39 éven át a budapesti Szent László gimnáziumban 1955-től 1994-ig szakkört vezetett.
Pálmay Lóránt tagja számos versenybizottságnak, köztük például az OKTV39
vagy a Kürschák verseny, vezetett vitákat, szemináriumokat, megannyi helyen tartott
továbbképző előadásokat. Részese volt a NAT40 és a matematikai kerettanterv

33

Fejes Tóth László (Szeged, 1915. március 12. – Budapest, 2005. március 17.): matematikus,
Szász Pál (Budapest, 1901. július 11. – Budapest, 1978. február 12.): magyar matematikus, egyetemi
tanár, a matematikai tudományok doktora (1957)
35
Turán Pál (Budapest, 1910. augusztus 18. – Budapest, 1976. szeptember 26.): magyar matematikus,
egyetemi tanár (az Eötvös Loránd Tudományegyetem Algebra és Számelméleti Tanszék vezetője volt)
36
Rényi Alfréd (Budapest, 1921. március 20. – Budapest, 1970. február 1.): magyar matematikus,
akadémikus, az ELTE Valószínűség-számítás Tanszék vezetője volt
37
Surányi János (Budapest, 1918. május 29. – Budapest, 2006. december 8.): magyar matematikus
38
Hajós György (Budapest, 1912. február 21. – Budapest, 1972. március 17.): magyar matematikus, a
geometria világhírű tudósa, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, egyetemi tanár, kétszeres Kossuthdíjas (1951, 1962)
39
OKTV: Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
40
NAT: Nemzeti Alaptanterv
34
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kidolgozásának, írt középiskolai matematikai tankönyvsorozatot, továbbképzési
anyagokat, egyetemi jegyzeteket.
A Tanár Úr 2001-ben vehette át az egyik legrangosabb pedagógus-kitűntetést,
a „Rátz Tanár Úr Életműdíjat”.
Pálmay Lóránt Tanár Úr a vándorgyűlések állandó résztvevője. Beszélgetésünk
kezdetekor elmesélte, hogy majdnem minden Vándorgyűlésen részt vett. Ugyanis egy, a
legelső kivételével folyamatos résztvevője eme nagyszerű rendezvénynek. Az elsőről
úgymond csak azért csúszott le, mert nem tudott róla, a másodikra viszont már felkérték
előadónak, s onnantól kezdve minden év július első hetének programja állandónak
számít a Tanár Úr életében.
Pálmay Lóránt fontosnak tartja, hogy a matematika tanárok a matematika
történetével is megismerkedjenek, élvezettel hallgatta ezen előadásokat. Az előadásokra
vonatkozólag meglátása szerint az odalátogatók rengeteg olyat hallgathatnak meg,
amelyek hasznosak minden tekintetben. Az esti beszélgetések és kirándulások azok,
amik miatt a Tanár Úr, ha csak tud, akkor jelen van a Vándorgyűlésen. Kiemelte, hogy
ezek az összejövetelek azért is ilyen nagy sikerűek, mert ekkor lehetőség van más
régiókban

tanítókkal

találkozni,

beszélgetni,

diskurálni.

A

határon

kívüli

matematikatanárokkal való kapcsolatépítés, kapcsolattartás szempontjából is kiváló
alkalom eme rendezvény, hiszen ekkor mód van arra, hogy megvitassák – Pálmay Tanár
Úr szavaival élve – hogy „Ti hogyan csináljátok”.
Tanár úr otthonában fogadott, hogy meséljen a Vándorgyűlésről. Ekkor kedves
feleségével, Ildikóval is megismerkedhettem. Ő is számos gyűlésen vett részt, s
beszélgetésünkbe bekapcsolódva megosztotta egyik fő tapasztalatát, hogy nagyon sokat
tanul az ember a kollégáktól, hallgatóktól, hisz néhány napig együtt vannak, egy
szobában, de, ha nem is egy szobában, akkor is találkoznak másokkal, régi
ismerősökkel, s mindenkitől valami okosat elraktározhat magának a másik.
Pálmay Lóránt napokat tudna mesélni a Vándorgyűlés mikéntjéről, jelenéről,
múltjáról, s bizton állíthatom, hogy bárki, akinek kérdése van ezzel kapcsolatban,
nyugodtan fordulhat hozzá, a Tanár Úr minden kétséget kizáróan szívesen áll a
rendelkezésére.
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4.2 Feladatok, bizonyítások, problémák
A Rátz László Vándorgyűlésen elhangzott több száz feladat közül a
geometriával kapcsolatosakat, s azok közül is csak egy morzsányi szeletét mutatom be.
A vándorgyűlési feladatok igen változatosak. Akadnak köztük egyszerűek, melyekhez
elég néhány tételt és definíciót tudni, olyanok, melyekhez már nem árt egy-egy ötlet,
hogy a megoldási folyamatot el tudjuk kezdeni, felfedezhetők elemi bizonyításokkal
kapcsolatosak is, így a megannyi érdekes feladat között mindenki megtalálhatja a
számára kedveset. A geometria tanításánál fontos a megfelelő szemléltetés, hisz bár egy
rosszul megrajzolt ábrából is juthatunk helyes következtetésre, de egy igazán jó ábra
készítése segítséget nyújthat a diákok számára a megoldásban, főleg egy olyan tanuló
esetében, aki nehezebben találja meg a kiutat a matematika útvesztőiből.
A feladatokat Pálmay Lóránt Tanár Úrtól kaptam. Egy részüket megoldások
nélkül, a Bolyai János Matematikai Társulat által a résztvevők számára kiosztott
formában, míg néhány feladat, probléma a Tanár Úr megannyi füzete közül került
kiválasztásra az ő segítségével együtt. A feladatoknál minden esetben feltűntetem, hogy
mely évben hangzottak el a Vándorgyűléseken, s hivatkozok azon személyre, akinek az
előadásán hallhatták a résztvevők.

4.2.1 Általános feladatok
Az alábbi feladatok az 1988-as debreceni vándorgyűlés feladatmegoldó
szemináriumai közül kerültek kiválasztásra.

Geometriai számítások
(Az intenzív tanártovábbképzésen készített záródolgozatából válogatta:
KARDHORDÓ KATALIN)

1. feladat
Egy 160 cm sugarú körben egy olyan téglalap van, amelynek csúcsai a kör
kerületén fekszenek és oldalainak aránya 3:4. Számítsuk ki, hogy a téglalap területe
hány százaléka a teljes kör területének.
Megoldás:
𝑟 = 160𝑐𝑚, 𝑎 ∶ 𝑏 = 3 ∶ 4
A kör területe: 𝑇𝑘 = 𝑟 2 𝜋
A téglalap területe: 𝑇𝑡 = 𝑎𝑏
d = 2r = 320cm

4.1. ábra: 1. feladat szemléltetése
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Vegyük észre, hogy az 𝑎, 𝑏, 𝑑 egy derékszögű háromszöget alkot (4.1. ábra) melyre
alkalmazhatjuk a Pitagorasz41-tételt.
Tétel: Derékszögű háromszögben a befogók hosszának négyzetösszege egyenlő az
átfogó hosszának négyzetével.42
A 𝑑 átfogó adott, a befogók aránya pedig ismert. Így, ha felírjuk a tételt megkapjuk,
hogy hány egységnyi lesz az átfogónk.
𝑑 = 2𝑟, 𝑎 = 3𝑥, 𝑏 = 4𝑥, ahol 𝑥 egységet jelöl.
Pitagorasz-tétel:
𝑎2 + 𝑏 2 = 𝑑 2 ,
ahonnan
𝑑=

(3𝑥)2 + (4𝑥)2 =

25𝑥 2 = 5𝑥.

Tehát az átfogónk 5𝑥 egység hosszú. Ebből kiszámítható 𝑥, s utána az 𝑎 és 𝑏 oldalak.
5𝑥 = 2𝑟 = 320, tehát az egységünk: 𝑥 = 64.
𝑎 = 3𝑥 = 3 ∙ 64 = 192𝑐𝑚,
𝑏 = 4𝑥 = 4 ∙ 64 = 256𝑐𝑚.
Területek kiszámítása
A kör területe: 𝑇𝑘 = 𝑟 2 𝜋 = 1602 ∙ 𝜋 ≈ 80384𝑐𝑚2 ,
A téglalap területe: 𝑇𝑡 = 𝑎𝑏 = 192 ∙ 256 = 49152𝑐𝑚2 .
Százalékszámítás
A feladat kérdése így szólt: a téglalap területe hány százaléka a teljes kör területének?
Ezt az értéket úgy kapjuk meg, hogy a téglalap területét elosztjuk a kör területével.
𝑇𝑡
49152
∙ 100 =
∙ 100 ≈ 61,15%
𝑇𝑘
80384
A keresett százalék tehát 61,15%.
Ellenőrzés
Hibát ejthetünk, ha rosszul számoljuk ki az egységet. Ennek ellenőrzésére felírhatjuk a
már meglévő értékekre a Pitagorasz-tételt, vagy leellenőrizetjük, hogy az oldalak
aránya valóban 3:4.
41
42

Püthagorasz: i.e. 550 körül élt görög matematikus és filozófus
Mozaik Kiadó, 2006, Sokszínű Matematika tankönyv 9., 124.oldal
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a) Oldalak aránya:
𝑎 192 3
=
=
𝑏 256 4
b) Pitagorasz-tétel:
𝑎2 + 𝑏 2 = (2𝑟)2 ,
1922 + 2562 = 3202 ,
102400 = 102400.

2. feladat
Szabályos négyoldalú gúla térfogata 864 cm3, alapélének és magasságának
aránya 2:3. Mekkora a felszíne?
Megoldás:
Jelölje 𝑉𝑔 a gúla térfogatát, 𝑚 a gúla magasságát, 𝐴 a gúla
felszínét, 𝑇 az alap területét, 𝑎 az alap oldalait, 𝑃 a gúla
palástjának felszínét, 𝑚𝑎 az oldalháromszögek magasságát.
(4.2. ábra)
𝑉𝑔 =

𝑇∙𝑚
= 864𝑐𝑚3 ,
3

𝑎: 𝑚 = 2: 3,

4.2. ábra: 2. feladat szemléltetése

𝑎 ∙ 𝑚𝑎
𝐴=𝑇+𝑃 =𝑎∙𝑎+4
,
2
𝑎
𝑓= .
2
Az alap oldalainak és a gúla magasságának kiszámítása:
Az arányok alapján felírhatjuk a következőt:
𝑎 2𝑥
=
.
𝑚 3𝑥
A gúla térfogata ismert, tehát
864 =

𝑇 ∙ 𝑚 2𝑥 ∙ 2𝑥 ∙ 3𝑥
=
= 4𝑥 3 ,
3
3

ahonnan megfelelő műveleteket elvégezve kapjuk 𝑥 értékét:
𝑥 = 6𝑐𝑚.
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Ez alapján
𝑎 = 2 ∙ 𝑥 = 12𝑐𝑚,
𝑚 = 3 ∙ 𝑥 = 18𝑐𝑚.
Könnyen

ellenőrizhetjük,

hogy
𝑉𝑔 =

jó

értékeket

kaptunk,

hisz

valóban

12 ∙ 12 ∙ 18
= 864𝑐𝑚3 .
3
𝑎

A felszín meghatározásának kezdő lépéseként felírjuk a Pitagorasz-tételt 𝑎, 2 és 𝑚𝑎
hármasra.
𝑚2 +

𝑎
2

2

= 𝑚𝑎 2 ,

182 + 62 = 𝑚𝑎 2 ,
ahonnan
𝑚𝑎 = 360 ≈ 18,97𝑐𝑚.
Ezek után a megfelelő képletbe való helyettesítés után megkapjuk a gúla felszínét:
𝑎 ∙ 𝑚𝑎
𝐴 =𝑇+𝑃 = 𝑎∙𝑎+4
,
2
𝐴 = 144 +

48 360
≈ 599,37𝑐𝑚2
2

3. feladat
Két körnek azonos a középpontja, sugaruk 2cm, ill. 3 cm hosszú. A közös
középponttól mekkora távolságra van az a pont, amelyből a kisebbik körhöz húzott
érintőszakasz háromszor olyan hosszú, mint a nagyobbikhoz húzott érintőszakasz?
Megoldás: (4.3. ábra)
𝑟 = 2𝑐𝑚,
𝑅 = 3𝑐𝑚,
A két érintőszakasz 𝑝 és 𝑞,
𝑝 = 3𝑞.
𝑂𝑃 =?

4.3. ábra: 3. feladat szemléltetése
28

Tétel: A kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.43
A fenti tételből adódóan 𝑂𝑃𝐸1 háromszög és 𝑂𝑃𝐸2 háromszög is derékszögű, melyre
felírhatjuk Pitagorasz tételét, s ezáltal egy két egyenletből álló két ismeretlenes
egyenletrendszert kapunk.
I.

𝑟 2 + 𝑝2 = 𝑂𝑃2

II. 𝑅 2 + 𝑞 2 = 𝑂𝑃2
A fenti egyenletrendszert megoldva megkapjuk 𝑝 és 𝑞 értékét.
I.

22 + (3𝑞)2 = 4 + 9𝑞 2 = 𝑂𝑃2
32 + 𝑞 2 = 9 + 𝑞 2 = 𝑂𝑃2

II.

Szorozzuk be a második egyenletet 9-cel, s vonjuk ki belőle az elsőt. A következő
egyenletet kapjuk:
77 = 8𝑂𝑃2 ,
melyből
𝑂𝑃 =

77
≈ 3,1𝑐𝑚.
8

A keresett távolság tehát: 𝑂𝑃 ≈ 3,1𝑐𝑚.
4. feladat
Egy egyenes körkúp alapkörének átmérője az alkotójával egyenlő. Fejezzük ki
a kúpból kivágható legnagyobb gömb felszínét az alapkör d átmérőjének
függvényeként.
Megoldás:
𝑎 = 𝑎1 = 𝑎2 ,
𝑑 = 𝑎,
A gömb felszínét az alábbi képlet adja:
𝐴𝑔 = 4𝑅 2 𝜋.
A legnagyobb gömb, mely a körkúpból kivágható érinti
az
4.4. ábra: 4. feladat - kúp

alkotókat

és

az

alapkört

egyaránt.

A

gömb

középpontjából az érintőkbe húzott sugarak derékszöget
zárnak be az oldallal (𝑎2 ) és az alapkör átmérőjével (𝑑).

43

Mozaik Kiadó, 2008, Sokszínű Matematika tankönyv 12., 235.oldal
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Ha elmetsszük a körkúpot egy olyan síkkal, amelyik
tartalmazza az alapkör átmérőjét és a két alkotó
metszéspontját, akkor a kimetszett alakzatként egy
szabályos háromszöget kapunk. (4.5. ábra) Ebbe a
háromszögbe írható kör sugara megegyezik a keresett
legnagyobb gömb sugarával.
𝑎

Az 𝑚, 𝑟 = 2 és 𝑎2 egy derékszögű háromszöget
határoz meg, melyre felírható a Pitagorasz-tétel:
𝑎
2

2

4.5. ábra: Körkúp metszete a síkkal

+ 𝑚2 = 𝑎2 ,

ahonnan
𝑚=

4𝑎2 − 𝑎2 𝑎 3
=
.
4
2

Mivel szabályos háromszögről van szó, így az O középpont megegyezik a súlyponttal.
Definíció: A háromszög súlyvonala a csúcsot a szemközti oldal felezőpontjával
összekötő szakasz.44
Tétel: A háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást. Ez a pont mindhárom
súlyvonalnak a háromszög megfelelő csúcsától távolabbi harmadoló pontja.45
Definíció: A súlyvonalak metszéspontját a háromszög súlypontjának nevezzük.46
A fenti tétel alapján megállapítható 𝑅:
𝑚
𝑅= =
3

𝑎 3
2 = 𝑎 3,
3
6

mivel 𝑎 = 𝑑 így
𝑅=

𝑑 3
.
6

A gömb felszíne tehát az alapkör 𝑑 átmérőjének függvényeként:
𝑑 3
𝐴𝑔 = 4
6

44

2

𝑑2
𝜋=
𝜋.
3

Mozaik Kiadó, 2006, Sokszínű Matematika tankönyv 9., 220. oldal
Mozaik Kiadó, 2006, Sokszínű Matematika tankönyv 9., 220. oldal
46
Mozaik Kiadó, 2006, Sokszínű Matematika tankönyv 9., 220. oldal
45

30

4.2.2 Bizonyítási feladatok
A fenti feladatok megoldása után néhány bizonyítással kapcsolatosat szeretnék
bemutatni, melyek szintén a Vándorgyűlések különböző előadásain hangoztak el.
1. feladat
Az alábbi feladat a 2007-es gyulai Rátz László Vándorgyűlésen hangzott el
PÁLFALVI JÓZSEFNÉ47 előadásában. A Vándorgyűlések alkalmával már-már szokássá
vált, hogy az adott év, különböző versenyeinek feladatait is górcső alá veszik. Ilyen
például az Arany Dániel Matematikai Tanulóverseny, az OKTV, vagy jelen esetben a
Kalmár László Matematikaverseny. Ez utóbbin volt a hetedik osztályosok feladatai
között az alábbi, mely önmagában nem nehéz feladat, de hetedikes szemmel nézve azzá
válhat.
Feladat: Adott 𝐴𝐵𝐶𝐷 négyzet, melyben felveszünk egy 𝑃 pontot úgy, hogy a
𝐷𝐶𝑃∆ szabályos legyen, s a 𝐷𝐶 oldaltól befelé helyezkedjen el a 𝑃 pont. Továbbá
felveszünk egy 𝑄 pontot úgy, hogy a 𝐶𝐵𝑄∆ szintén szabályos legyen és a 𝐶𝐵 oldaltól
kifelé helyezkedjen el a 𝑄 pont.Bizonyítsd be, hogy az 𝐴, 𝑃, 𝑄 pontok egy egyenesen
vannak!
Megoldás: (4.6. ábra)

4.6. ábra: 7. osztályos Kalmár László Matematikaverseny egyik feladatának szemléltetése
Az 𝐴𝐷𝐶∢ = 90° és a 𝑃𝐷𝐶∢ = 60°, mivel a 𝑃𝐷𝐶∆ szabályos, s a szabályos
háromszögnek a szögei 60°-osak, így kiszámolható az 𝐴𝐷𝑃∢:
𝐴𝐷𝑃∢ = 90° − 60° = 30°.

47

Pálfalvi Józsefné: nyugalmazott főiskolai docens, ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani
Központ
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Tudjuk, hogy a 𝐷𝐶𝑃∆ szabályos, így a 𝐷𝑃 oldal egyenlő lesz a 𝐷𝐴 oldallal. Ebből
következik, hogy az 𝐴𝐷𝑃∆ egyenlő szárú, így az 𝐴𝑃 oldalon fekvő szögei egyenlők.
Mivel a háromszög belső szögeinek összege 180°, így könnyen kiszámolható az 𝐴𝑃𝐷∢:
𝐴𝑃𝐷∢ =

180° − 30°
= 75°.
2

Most vegyük a 𝐶𝑃𝑄∆-et. Ez egyenlő szárú derékszögű háromszög, hiszen a két szára
megegyezik, az ezek által közrezárt 𝑃𝐶𝑄∢ pedig 90°. Kiszámolható a 𝐶𝑃𝑄∢:
𝐶𝑃𝑄∢ =

180° − 90°
= 45°.
2

Ahhoz, hogy az 𝐴, 𝑃 és 𝑄 pontok egy egyenesre essenek, az kell, hogy az 𝐴𝑃𝐷∢, a
𝐷𝑃𝐶∢és a 𝐶𝑃𝑄∢ összege 180° legyen. Ez teljesül, hiszen
𝐴𝑃𝐷∢ + 𝐷𝑃𝐶∢ + 𝐶𝑃𝑄∢ = 75° + 60° + 45° = 180°.
Ezzel beláttuk, hogy tényleg egy egyenesre esik a három pont.
∎
2. feladat
A 2005-ben, Salgótarjánban megrendezésre kerülő Vándorgyűlésen hangzott el
a következő feladat DELI LAJOS48 által vezetett feladatmegoldó szemináriumon.
Feladat: Legyen 𝐴𝐵𝐶𝐷 egy tetszőleges paralelogramma, az átlói 𝑒 és 𝑓,
melyek az 𝑂 pontban metszik egymást. Vegyünk 𝑂 középponttal egy tetszőleges 𝑟
sugarú kört, továbbá a körnek egy tetszőleges 𝑃 pontját.
Állítás: 𝐴𝑃2 + 𝐵𝑃2 + 𝐶𝑃2 + 𝐷𝑃2 állandó, tehát nem függ a P választásától.
Bizonyítás:

4.7 ábra: 2. feladat szemléltetése – Deli Lajos feladata

48

Deli Lajos: a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola tanára.
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Vegyük az átlók végpontjaiból 𝑃-be mutató vektorokat és az 𝑂𝑃 vektort (4.7). Ekkor
𝐴𝑃 = 𝑂𝑃 − 𝑂𝐴

(1)

𝐶𝑃 = 𝑂𝑃 − 𝑂𝐶

(2)

de

𝑂𝐶 = −𝑂𝐴

így

𝐶𝑃 = 𝑂𝑃 + 𝑂𝐴.

Emeljük négyzetre 1 -et és (2)-őt, így kapjuk, hogy
𝑒2
4
𝑒2
𝐶𝑃2 = 𝑟 2 + 2𝑂𝑃 𝑂𝐴+
4

𝐴𝑃2 = 𝑟 2 − 2𝑂𝑃 𝑂𝐴+

A két egyenletet összeadva
𝐴𝑃2 + 𝐶𝑃2 = 2𝑟 2 +

𝑒2
.
2

Hasonlóan levezethető a másik átló végpontjaira, melyből a következőt kapjuk:
𝑓2
𝐵𝑃 + 𝐷𝑃 = 2𝑟 + ,
2
2

2

2

így
1
𝐴𝑃2 + 𝐵𝑃2 + 𝐶𝑃2 + 𝐷𝑃2 = 4𝑟 2 + (𝑒 2 + 𝑓 2 ).
2
De Pitagorasz-tétel szerint

4.8. ábra
𝑒2 = 𝑎 + 𝑥

2

+ 𝑚2

𝑓 2 = (𝑎 − 𝑥)2 + 𝑚2
A kettőt összeadva kapjuk
𝑒 2 + 𝑓 2 = 2𝑎2 + 2𝑥 2 + 2𝑚2 ,
𝑒 2 + 𝑓 2 = 2𝑎2 + 2(𝑥 2 + 𝑚2 ),
mivel Pitagorasz-tétel szerint 𝑥 2 + 𝑚2 = 𝑏 2 , így
𝑒 2 + 𝑓 2 = 2𝑎2 + 2𝑏 2 .
Minthogy a paralelogramma és a kör adott, így 𝐴𝑃2 + 𝐵𝑃2 + 𝐶𝑃2 + 𝐷𝑃2 állandó:
𝐴𝑃2 + 𝐵𝑃2 + 𝐶𝑃2 + 𝐷𝑃2 = 4𝑟 2 + 𝑎2 + 𝑏 2
33

∎

3. feladat
GERŐCS LÁSZLÓ49 előadása alatt hangzott el a következő feladat, melynek
megoldásához felhasználásra kerül a Ptolemaiosz-tétel is. Pálmay Lóránt Tanár Úr
2005-ös salgótarjáni Vándorgyűléssel kapcsolatos feljegyzéseit tartalmazó füzetéből
került elő ez a feladat, s a Tanár Úr elmesélte, hogy az előadás alatt elhangzott a
Ptolemaiosz-tétel bizonyítása is. Így még a feladat előtt ismertetném ezt a tételt egy
bizonyításával együtt. Valamint azt is elmesélte, hogy ez a feladat szolgált egy
2004/2005-ös OKTV-ben szereplő bizonyítási feladat alapjául, melyet szintén
ismertetek a fentiek után.
Tétel (Ptolemaiosz50 tétele): A húrnégyszög átlóinak szorzata a szemközti oldalpárok
szorzatának összegével egyenlő.51
Bizonyítás (Ptolemaiosz-tételé) (4.9. ábra):

4.9. ábra: Ptolemaiosz tételének bizonyítása

𝐴𝐵𝐶𝐷 tetszőleges húrnégyszög. A bizonyítás kezdő lépéseként a 𝐶𝐴𝐷∢-et átmérjük a
𝐵𝐴 oldalra úgy, hogy 𝐶𝐴𝐷∢ = 𝐵𝐴𝐸∢ (𝐸 a 𝐵𝐷 átlón van). Az 𝐴𝐵𝐸∢ = 𝐴𝐶𝐷∢, hiszen
mindkettő az 𝐴𝐷 ívhez tartozó kerületi szögek. Hasonlóan a 𝐵𝐴 ívhez tartozó kerületi
szögek is egyenlők, tehát 𝐵𝐶𝐴∢ = 𝐵𝐷𝐴∢. Ezekből adódik, hogy az 𝐴𝐵𝐸∆~𝐴𝐶𝐷∆,
hiszen két-két szögük egyenlő, valamint az 𝐴𝐸𝐷∆~𝐴𝐵𝐶∆.
𝐴𝐵𝐸∆~𝐴𝐶𝐷∆ ⇒

𝐵𝐸 𝑐
𝑎𝑐
= , 𝑡𝑒á𝑡 𝐵𝐸 =
𝑎
𝑓
𝑓

(1)

𝐴𝐸𝐷∆~𝐴𝐵𝐶∆ ⇒

𝐸𝐷 𝑏
𝑏𝑑
= , 𝑡𝑒á𝑡 𝐸𝐷 =
𝑑
𝑓
𝑓

(2)

Az 1 + (2) eredményeként kapjuk, hogy
𝐵𝐸 + 𝐸𝐷 = 𝑒,

49

Gerőcs László: az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola vezető tanára
Ptolemaiosz 150 körül élt, geográfus, csillagász és matematikus
51
Nemzeti Tankönyvkiadó, Hajós György: Bevezetés a geometriába, 361. oldal
50
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𝑒=

𝑎𝑐 + 𝑏𝑑
𝑓

tehát
𝑒 ∙ 𝑓 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑.
∎
Feladat: Adott egy 𝐴𝐵𝐶 szabályos háromszög, valamint a háromszög köré írható köre.
Vegyünk egy tetszőleges 𝑃 pontot a kör 𝐴𝐶 által meghatározott rövidebbik ívén.
Bizonyítandó a következő állítás:
𝑃𝐵 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝐶.
Megoldás (bizonyítás):

4.10. ábra: 𝑷𝑩 = 𝑷𝑨 + 𝑷𝑪 állítás igazolásához
Egy lehetséges megoldás, mely az ábrán látszik (4.10. ábra):
𝐸 legyen a 𝑃𝐶 meghosszabbításán úgy, hogy 𝐴𝑃 = 𝐸𝑃. Mivel 𝐴𝐵 = 𝐴𝐶,
𝐴𝐸 = 𝐴𝑃 és 𝐵𝐴𝑃∢ = 𝐸𝐴𝐶∢ így ezekből következik, hogy 𝐴𝐵𝑃∆≅ 𝐴𝐶𝐸∆, hiszen kétkét oldaluk hossza páronként, és az ezek által bezárt szögek is egyenlők. Ebből
következik, hogy a 𝐵𝑃 = 𝐸𝐶, tehát 𝐵𝑃 = 𝐴𝑃 + 𝑃𝐶.
Egy másik megoldás, mivel az 𝐴𝐵𝐶𝑃 négyszög húrnégyszög így alkalmazhatjuk
rá a Ptolemaiosz-tételt. Ezek szerint:
𝐵𝑃 ∙ 𝑎 = 𝐴𝑃 ∙ 𝑎 + 𝑃𝐶 ∙ 𝑎,
𝐵𝑃 = 𝐴𝑃 + 𝑃𝐶.
∎
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4. Feladat
A fenti példából adódott a 2004/2005-ös tanév Országos Középiskolai
Tanulmányi verseny III. kategóriájának52 egyik feladata is, melyet ezen előadás alatt
szintén megvizsgáltak a Rátz László Vándorgyűlés résztvevői.
Feladat: Bizonyítsd be, hogy egy 𝐴𝐵𝐶𝐷 húrnégyszögben
𝐴𝐶 𝐷𝐴 ∙ 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 ∙ 𝐶𝐷
=
. 53
𝐵𝐷 𝐴𝐵 ∙ 𝐵𝐶 + 𝐶𝐷 ∙ 𝐷𝐴
Megoldás (bizonyítás):

4.11. ábra: 2004/2005-ös OKTV feladat megoldásához
Az állításunk átírva:
𝑒 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐
=
.
𝑓 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑
Írjuk fel a koszinusz tételt az 𝐴𝐵𝐶∆-re, illetve az 𝐴𝐷𝐶∆-re (4.11. ábra). Ekkor
𝑒 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏 ∙ cos 𝛼 ,
𝑒 2 = 𝑐 2 + 𝑑 2 − 2𝑐𝑑 ∙ cos 180° − 𝛼 .

(1)
2

Mivel cos 180° − 𝛼 = − cos 𝛼, így az első egyenlőséget megszorozva 𝑐𝑑-vel, a
másodikat 𝑎𝑏-vel, s összeadva a kettőt adódik, hogy
𝑒 2 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 = 𝑎2 𝑐𝑑 + 𝑏 2 𝑐𝑑 + 𝑐 2 𝑎𝑏 + 𝑑 2 𝑎𝑏,
𝑒 2 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 = 𝑎𝑐 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 + 𝑏𝑑 𝑏𝑐 + 𝑎𝑑 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐 .
Ptolemaiosz tételét felhasználva, mely szerint 𝑒𝑓 = 𝑎𝑐 + 𝑏𝑑, az egyenlőség átírható
𝑒 2 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑 = 𝑒𝑓(𝑎𝑑 + 𝑏𝑐)
alakba. Innen, ha mindkét oldalt elosztjuk 𝑒𝑓-fel és (𝑎𝑏 + 𝑐𝑑)-vel, akkor kapjuk

52
53

a gimnáziumok speciális matematikai osztályainak tanulói részére meghirdetett kategória
A feladat a 2004/2005-ös OKTV feladatlapjából való
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𝑒 𝑎𝑑 + 𝑏𝑐
=
𝑓 𝑎𝑏 + 𝑐𝑑
ami éppen a kívánt egyenlőség.
∎

4.2.3 Problémák
Gallai-Sylvester-tétel
A Rátz László Vándorgyűlésen megannyi neves matematikusunk tartott előadást.
Közülük Pálmay Lóránt Tanár Úr ERDŐS PÁLT54 emelte ki, többször hallgatta őt, s
minden egyes előadása különleges élményt nyújtott számára, kiváló előadó volt.
Elmondása szerint Erdős egyik kedvenc feladata volt a Gallai-Sylvester-tétel, melyet én
személyesen Pálmay Lóránt Tanár Úr Fejezetek az elemi geometria II. című előadásán
hallottam.
Sylvester55 1893-ban vetette fel a következő problémát:
Bizonyítsuk be, hogy véges sok valós pontból álló ponthalmazra csak akkor
teljesülhet, hogy bármely két pontján áthaladó egyenes egy harmadik pontját is
tartalmazza, ha a ponthalmaz összes pontja egy egyenesre illeszkedik.56
Erre az állításra először Gallai Tibor57 adott kielégítő bizonyítást 1933-ban.
Ezután számos bizonyítás született, melyek közül az L. M. Kelly58 általi megoldás a
következő (4.12. ábra):
Tegyük fel, hogy az állítás nem igaz, azaz a pontrendszer pontjai nincsenek egy
egyenesen.
Mivel véges sok pontunk van, így véges sok egyenesünk is lesz. Ebből
következik, hogy a pontoknak az egyenesektől mért távolságuk is véges sokan vannak,
tehát véges sok pozitív számunk van. Véges sok pozitív szám között pedig van
legkisebb. Legyen az 𝑒 egyenes és a 𝑃 pont közötti 𝑑 távolság a létező minimális
távolság. 𝑃 merőleges vetülete 𝑒-n 𝑃′. Ez a 𝑃′ pont az 𝑒 egyenest két félegyenesre
54

Erdős Pál (Budapest, 1913. március 26. – Varsó, 1996. szeptember 20.): a 20. század egyik
legkiemelkedőbb matematikusa, az MTA tagja
55
James Joseph Sylvester (1814. szeptember 3. – 1897. márius 15.): angol matematikus
56
Műszaki Könyvkiadó, 1973, H. S. M. Coxeter: A geometriák alapjai, 79. oldal
57
Gallai Tibor (Budapest, 1912. július 15. – Budapest, 1992. január 2.): magyar matematikus, az MTA
levelező tagja
58
Leroy Milton Kelly (1914-2002): amerikai matematikus
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bontja, s mivel az 𝑒-n a pontrendszerből legalább három pont van, így az egyik
félegyenesen legalább két pont van, az ábra szerint 𝑃2 és 𝑃3 . Vegyük a 𝑃𝑃3 egyenest, s a
𝑃2 pontot vetítsük merőlegesen erre az egyenesre, ez a pont lesz a 𝑃′2 pont. Feltettük,
hogy a 𝑃𝑃′ távolság minimális. A 𝑃𝑃′𝑃3 ∆~𝑃2 𝑃′2 𝑃3 ∆, melyek közül a 𝑃2 𝑃′2 𝑃3 ∆ a
kisebb, hiszen 𝑃2 𝑃3 része 𝑃′𝑃3 . Ebből következik, hogy
𝑃2 𝑃′2 < 𝑃𝑃′ = 𝑑.
Ez pedig ellentmond annak, hogy 𝑑 a minimális távolság lenne. Tehát minden pont a
pontrendszerből egy egyenesre illeszkedik.

4.12. ábra: Gallai-Sylvester-tétel bizonyítása
∎
Erdős Pál a Vándorgyűlések közül az 1993-as szolnoki alkalmával adta elő Kelly
ezen megoldását Sylvester problémájára.
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5 GeoGebra
A kecskeméti 50. Rátz László Vándorgyűlés előadásai és szemináriumai között
helyet kaptak a GeoGebrával kapcsolatosak is. PAPP-VARGA ZSUZSANNA59 és MIKLÓS
ILDIKÓ60 vázolta fel a GeoGebra oktatásban való alkalmazási lehetőségeit, s mutatták be
a szoftver alapfunkcióit.
A

GeoGebra

egy

dinamikus

matematikai

program,

készítője

Markus

Hohenwarter. Több mint 40 nyelvre fordították le, világszerte 190 országban ismerik.
Előnyei közé tartozik a szabad hozzáférhetőség, létezik magyar nyelvű változata,
valamint a platform függetlenség, ami azt jelenti, hogy operációs rendszertől
függetlenül használhatjuk. Alkalmas geometriai szerkesztések elvégzésére, függvények
megrajzolására, derivált és integrál számítására. Szerkesztésen kívül algebrai úton is
megadhatjuk az objektumokat (pontokat koordinátáikkal, egyeneseket egyenleteikkel,
függvényeket képletükkel).
A GeoGebra dinamikussága abban rejlik, hogy a felhasználó egy virtuális
szerkesztőkészlet segítségével elkészítheti az Euklideszi szerkesztések bármelyikét. A
különbség a papíron való szerkesztéstől annyi, hogy a kiinduló objektumok (pontok,
egyenesek, a programban úgynevezett szabad alakzatok) szabadon mozgathatók,
miközben a tőlük függőek velük együtt mozognak a köztük lévő geometriai kapcsolatok
alapján. A szerkesztés dinamikus változtatása lehetőséget ad arra, hogy megfigyeljük az
objektumok egymástól való függését, míg ez egy füzetlap, körző, vonalzó, ceruza
segítségével igencsak bonyolult feladat lenne. Ennek a nagyszerű programnak a
segítségével érdekessé tehetjük a diákok számára a geometriai szerkesztéseket,
lehetőséget adhatunk számukra az önálló kísérletezésre, a felfedező tanulásra.
Dolgozatom ezen részében következő tételek, feladatok ábráinak elkészítésében
nagy segítségemre volt ez a program. Mivel a Rátz László Vándorgyűlés szerves részét
képezik az oktató szoftverek, a tanárt segítő programok bemutatása is, így szeretném
ennek egy apró szeletét bemutatni úgy, hogy a feladatok, bizonyítások levezetésével
párhuzamosan a GeoGebrával végzett műveleteket is ismertetem. Ennek célja az is,
hogy alapszinten képet kapjuk egy olyan program használatáról, mely igen jól
alkalmazható a tanítás során, melynek használatával élvezetesebbé tehetjük óráinkat, s
melyet még a tanulók is szívesen használnak.
59
60

Papp-Varga Zsuzsanna: tanársegéd, ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Miklós Ildikó: Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok műszaki szerkesztője
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A GeoGebra ablakának felépítése:

5.1 Euklideszi síkon vett szerkesztések
Euler-egyenes
Tétel: A háromszög magasságpontja, súlypontja és a körülírt kör középpontja egy
egyenesen van.61
A GeoGebrával való szerkesztés első lépése a háromszög felvétele. A Sokszög eszköz
(5.1. ábra) kiválasztása után úgy vehetjük fel a tetszőleges háromszögünket, hogy három
kattintással kiválasztjuk a háromszög csúcsait a Rajzoló tábla felületén, s végezetül az
első csúcsra kattintunk, mivel a sokszöget mindig be kell zárni.

5.1. ábra

Ezután a háromszög oldalegyeneseit kell megadnunk az Egyenes két ponton keresztül
eszköz (5.2. ábra) segítségével. Ezeket az egyeneseket később el lehet rejteni, hogy az
ábránk jobban átlátható legyen.

61

Nemzeti Tankönyvkiadó, Hajós György: Bevezetés a geometriába, 302. oldal
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5.2. ábra
A három pont meghatározását kezdjük először a magasságponttal. Ebben az esetben az
oldalegyenesekre merőlegest kell állítanunk a szemközti csúcsokból a Merőleges eszköz
(5.3. ábra) használatával, majd a Két alakzat metszéspontja eszköz (5.4. ábra)
segítségével meghatározzuk az oldalak és a magasságvonalak metszéspontját.

5.3. ábra

5.4. ábra

Ezután a Szakasz eszköz (5.5. ábra) segítségével összekötjük az előbb kapott pontokat a
megfelelő csúcspontokkal, így megkapjuk 𝑚𝑎 -t, 𝑚𝑏 -t és 𝑚𝑐 -t.

5.5. ábra
Érdemes már az egyes lépéseket követően átnevezni az objektumokat a megszokott
jelölésekre, hogy a későbbiek során mi is, és diákjaink is könnyebben átlássák az ábrát.
Itt már látszik, hogy a magasságok egy pontban metszik egymást, ám ezt érdemes
kiemelnünk a Két alakzat metszéspontja eszköz segítségével (ez lesz az 𝑀). A
magasságpont meghatározásával meg is volnánk. Itt a csúcsok mozgatásával meg lehet
mutatni a diákoknak, hogy mikor hol helyezkedik el a magasságpont (hegyesszögű
háromszög esetén a háromszögön belül, tompaszög esetén kívül, míg derékszögnél az
egyik csúcsra esik).
A következő lépés a körülírt kör középpontjának meghatározása. A körülírt kör
középpontját az oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja adja.

5.6. ábra
Ehhez a Szakaszfelező eszközt (5.6. ábra) fogjuk használni, majd a Két alakzat
metszéspontja segítségével bejelöljük az oldalfelező pontokat, mivel erre még
szükségünk lesz a továbbiakban. Ezek lesznek 𝑓𝑎 , 𝑓𝑏 és 𝑓𝑐 . Azonban itt se feledkezzünk
el a három egyenes metszéspontjának, vagyis a körülírt kör középpontjának a
megjelöléséről (𝐾).
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Már csak a súlypont meghatározására van szükségünk. Tudjuk, hogy a súlyvonal a
háromszögben az oldalfelező pontot a szemközti csúccsal összekötő szakasz. Mire is
van szükségünk ehhez? Az oldalfelező pontokra, melyeket az előbb már megadtunk, így
már csak annyi dolgunk van, hogy ezeket a pontokat összekössük a megfelelő
csúcsokkal a Szakasz eszköz használatával, ezáltal megkapjuk a súlyvonalakat, s a Két
alakzat metszéspontja eszköz segítségével be kell jelölnünk a súlypontot (𝑆).
Miután a pontokat megszerkesztettük már nincs más feladatunk, mint hogy megadjunk
egy egyenest a három pont közül kettőn keresztül. Én most a magasságpont és a körülírt
kör középpontja segítségével határoztam meg az egyenest. Ezt a kapott egyenest Euleregyenesnek hívjuk.

5.7. ábra: Euler-egyenes
Bizonyítás:

5.8. ábra: Euler-egyenes bizonyítása
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Az oldalfelező pontokat jelölje rendre 𝐹𝑎 , 𝐹𝑏 , 𝐹𝑐 . Az ezek által meghatározott
középvonalak, 𝑘𝑎, 𝑘𝑏 és 𝑘𝑐 egy olyan háromszöget alkot, melynek oldalai
párhuzamosak az eredeti háromszög oldalaival, melyet a következő Tétel mond ki:
Tétel: A háromszög két oldalának felezőpontját összekötő szakasz (a háromszög
középvonala) párhuzamos a háromszög harmadik oldalával, és hossza a harmadik oldal
hosszának felével egyenlő.62
Ezen tételt felhasználva megállapítható, hogy az 𝐹𝑎 𝐹𝑏 𝐹𝑐 ∆ hasonló az 𝐴𝐵𝐶∆-höz, és a
hasonlóság aránya 1: 2. Az 𝐴𝐵𝐶∆ oldalfelező merőlegesei az 𝐹𝑎 𝐹𝑏 𝐹𝑐 ∆-ben a
magasságvonalaknak felelnek meg. Így a kis háromszögben a 𝐾 pont a magasságpont.
1

A 𝐾𝐹𝑐 szakasz megfelelője a nagy háromszögben a 𝐶𝑀 szakasz lesz, ezért 𝐾𝐹𝑐 = 2 𝐶𝑀.
1

Vegyük észre, hogy 𝑆𝐹𝑐 = 2 𝐶𝑆 és a 𝐾𝐹𝑐 𝑆∢ és 𝑆𝐶𝑀∢-ek váltószögek, így 𝐾𝐹𝑐 𝑆∢ =
𝑆𝐶𝑀∢ .Ezért a 𝐾𝐹𝑐 𝑆 és 𝑀𝐶𝑆 háromszögek is hasonlók, megfelelő szögeik egyenlők,
vagyis 𝐾𝑆𝐹𝑐 ∢ = 𝐶𝑆𝑀∢, hisz csúcsszögek, ez pedig éppen azt jelenti, hogy a 𝐾, 𝑆 és 𝑀
pontok egy egyenesre illeszkednek és 𝑆𝑀 = 2 ∙ 𝐾𝑆.∎
Feuerbach-kör
Tétel: A háromszög oldalainak felezőpontjai, magasságainak talppontjai és a
magasságpontot a csúcsokkal összekötő szakaszok felezőpontjai egy körön vannak. E
kör középpontja felezi a magasságpontot és a háromszög köré írt kör középpontját
összegkötő szakaszt. Sugara a háromszög köré írt kör sugarának a fele.63
Ezt a kört Feuerbach-féle körnek nevezzük, melyet szokás kilenc pont körének is hívni.
A szemléltető ábra elkészítéséhez először ismét a háromszöget kell felvennünk, majd az
oldalfelező

pontokat

bejelölni,

megszerkeszteni

a

magasságpontot,

a

magasságtalppontokat a fentebb ismertetett módon. Miután ezekkel végeztünk a
magasságpontot össze kell kötni a csúcsokkal a Szakasz eszközre való kattintás
segítségével, majd ezek felezőpontját megjelölni a Felező vagy középpont funkcióval
(5.9. ábra).

5.9. ábra
62
63

Mozaik Kiadó, 2006, Sokszínű Matematika tankönyv 9., 218. oldal
Nemzeti Tankönyvkiadó, Hajós György: Bevezetés a geometriába, 303. oldal
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Itt is érdemes megfelelő jelölésekre átnevezni a kapott objektumokat. Ezen kívül
megszerkesztettem a körülír kör középpontját, melyet az oldalfelező merőlegesek
metszéspontjai adnak.
Miután megszerkesztettük a kilenc pontunkat nincs más hátra, mint a kör berajzolása.
Én ezt a műveletet úgy végeztem el, hogy a Szerkesztő menüből kiválasztottam a Köré
írt kör funkciót (5.10. ábra) és a kilenc pont közül kiválasztottam hármat, ezzel a körünk
megrajzolódott, s már látszik, hogy a pontok valóban egy körre esnek.

5.10. ábra
Bizonyítás:
A végső bizonyítás elnyeréséhez több tétel bizonyítására van szükségünk, így lépésről
lépésre haladva az egyes pontok körön való elhelyezkedésének bizonyítása következik.
Tétel: A magasságpont oldalakra vett tükörképei a körülírt körön vannak.
Bizonyítás:
Összehasonlítva az 𝐴𝑀𝑐 𝐶∆-et és az 𝐴𝐵𝑀𝑏 ∆-et
(5.11. ábra) kapjuk, hogy az 𝐴𝐵𝑀∢ = 𝐴𝐶𝑀𝑐 ∢.
A kerületi szögek tétele miatt a 𝐶𝐴𝐵∢ =
𝐶𝑀′𝑐 𝐵∢, mivel a 𝐵𝐶 közös húr. Emiatt a
𝐴𝑀𝑐 𝐶∆-nek és a 𝐵𝑀𝑐 𝑀′𝑐 ∆-nek van két egyenlő
nagyságú szöge, így igaz a következő is:
𝐶𝐴𝐵∢ = 𝑀𝑐 𝑀′𝑐 𝐵∢. Ugyanígy az 𝐴𝑀𝑐 𝐶∆ és a
𝑀𝑀𝑐 𝐵∆-re igaz, hogy 𝐶𝐴𝐵∢ = 𝐵𝑀𝑀𝑐 ∢. Ezek
miatt a 𝑀𝑀𝑐 𝐵∆≅ 𝐵𝑀𝑐 𝑀′𝑐 ∆, mert mindhárom

5.11. ábra

szögük páronként megegyezik és van közös
𝑀𝑐 𝐵 oldaluk. Ebből következik, hogy 𝑀𝑀𝑐 = 𝑀𝑐 𝑀′𝑐 , így a magasságpontot a
magasságtalppontra tükrözve a körülírt körre jutunk. Ugyanígy járhatunk el a másik két
talppontra való tükrözés esetében is.∎
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Tétel: A magasságpont oldalak felezőpontjára vett tükörképei a körülírt körön vannak.
Bizonyítás: 𝑀𝐹𝑐 𝑀𝑐 háromszögnek a kétszeres
nagyított képe az 𝑀𝐹′𝑐 𝑀′𝑐 háromszög (5.12. ábra).
Ebből adódik, hogy 2𝐹𝑐 𝑀𝑐 = 𝐹′𝑐 𝑀′𝑐 . Mivel az
𝐹𝑐 𝑀𝑐 𝑀′𝑐 𝑃 négyszög egy téglalap, így szemközti
oldalai párhuzamosak és egyenlők. Tehát 𝐹𝑐 𝑀𝑐 =
𝑃𝑀′𝑐 . Az előző két egyenletből következik, hogy
𝐹𝑐 𝑀𝑐 = 𝑃𝑀′𝑐 = 𝐹′𝑐 𝑃.
Ha tükrözzük 𝑓𝑐 -re a kört önmagát kapjuk, hiszen
az 𝐴𝐵 odlal oldalfelező egyenesre tükröztünk, s 𝐴,
𝐵 pontok rajta vannak a körülírt körön. Mivel
𝐹′𝑐 𝑃 = 𝑃𝑀′𝑐 , így ha a 𝐹′𝑐 vagy az 𝑀′𝑐 pontot
tükrözzük 𝑓𝑐 -re, akkor a másik pontot kapjuk.

5.12. ábra

Tehát, ha 𝑀′𝑐 -t tükrözzük 𝑓𝑐 -re, akkor 𝐹′𝑐 -be jutunk. Mivel az előző tétel (A
magasságpont oldalakra vett tükörképére vonatkozó) bizonyításánál beláttuk, hogy 𝑀′𝑐
rajta van a körülírt körön, így az 𝐹′𝑐 pontunk is rajta van a körülírt körön. (Hasonlóan
levezethető a bizonyítás a másik két pontra.) ∎

5.13. ábra: Feuerbach-kör
A fenti két tétel bizonyításával beláttuk, hogy az 𝑀′𝑎 , 𝑀′𝑏 , 𝑀′𝑐 , 𝐹′𝑎 , 𝐹′𝑏 , 𝐹′𝑐 pontok
rajta vannak a körülírt körön. Ezen kívül még a háromszög csúcspontjai is a körülírt
körre illeszkednek, így tehát megvan a kilenc pont. Az 𝐴, 𝐵, 𝐶 pontok kivételével a
többit úgy kaptuk meg, hogy a megfelelő pontot az 𝑀 magasságpontból 𝜆1 = 2
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arányban nagyítottuk. Így a köré írt kör 𝜆2 = 2 arányú kicsinyítéseként a Feuerbach-kört
kapjuk, melyen rajta lesznek a következő pontok: 𝐴′ = 𝑃𝑎 , 𝐵 ′ = 𝑃𝑏 , 𝐶 ′ = 𝑃𝑐 , 𝑀𝑎 , 𝑀𝑏 ,
𝑀𝑐 , 𝐹𝑎 , 𝐹𝑏 , 𝐹𝑐 (5.13. ábra).
∎

5.2 Projektív síkon vett szerkesztések
Az Euler-egyenes és a Feuerbach-kör után szeretnék még két tételt, s az ahhoz
kapcsolódó illusztráció elkészítését bemutatni. A következő két tétel a projektív
geometria témaköréhez fűződik. Mivel az egyik tétel a másik duálisa, így egyértelmű
volt számomra, hogy mind a kettőt illusztráljam, bemutassam.
A GeoGebra programban lehetőségünk van arra, hogy kúpszeleteket is ábrázolni
tudjunk, s mivel egy dinamikus programról van szó, így a pontok mozgatásával
könnyen megmutathatók a különböző esetek ábrái anélkül, hogy újabb ábrát kéne
készítenünk.
A két tételhez szükséges definíciók, állítások és további szükséges tételek
Megjegyzés: Az ebben a részben következő definíciók, állítások és tételek mindegyike
Verhóczki László64 Projektív Geometria című 2010-es jegyzetéből valók, így azokra a
továbbiakban külön-külön nem hivatkozok.
A 𝜎 jelöljön egy euklideszi síkot, a 𝜎 pedig jelöljön egy projektív síkot.
(1) Tétel (Pappos tétele): Egy 𝜎 síkon legyenek adva az egymástól különböző 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑
egyenesen, amelyek egyazon 𝑂 ponthoz illeszkednek. Legyen 𝑔 a 𝜎 egy olyan
egyenese, amely nem megy át az 𝑂-n és az 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 egyeneseket az 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷
pontokban metszi. Ez esetben fennáll az 𝑎𝑏𝑐𝑑 = (𝐴𝐵𝐶𝐷) összefüggés.
(2) Definíció: Legyenek adva olyan 𝑎𝑟𝑠 (1 ≤ 𝑟 ≤ 𝑠 ≤ 3) valós számok, amelyek nem
mindegyike 0. Az
𝑎11 (𝑥1 )2 + 𝑎22 (𝑥2 )2 + 𝑎33 (𝑥3 )2 + 2𝑎12 𝑥1 𝑥2 + 2𝑎13 𝑥1 𝑥3 + 2𝑎23 𝑥2 𝑥3 = 0

(HMFE)

egyenlettel leírt 𝜎-beli másodrendű görbén a sík azon pontjainak ℳ halmazát értjük,
amelyek homogén koordinátái kielégítik az egyenletet.
(3) Tétel: A 𝜎 projektív síkon vett tetszőleges ℳ másodrendű görbe megegyezik az
alábbi alakzatok egyikével: egy 𝜎-beli ellipszis, egy 𝜎-beli hiperbola projektív

64

Verhóczki László: ELTE TTK, Geometriai Tanszék, egyetemi docens
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lezárása, egy 𝜎-beli parabola projektív lezárása, két egyenes uniója, egyetlen
egyenes, egyetlen pont, üreshalmaz.
(4) Állítás: A 𝜎 projektív síkon vett ℳ másodrendű görbe elfajuló akkor és csak akkor,
ha az ℳ vagy két egyenes uniója, vagy egyetlen egyenes, vagy pedig egyetlen pont.
(5) Definíció: A 𝜎 projektív síkon az (HMFE) másodfokú egyenlettel leírt ℳ
másodrendű görbét közönséges projektív kúpszeletnek nevezzük, ha ℳ ≠ 0 és az
együtthatókból képzett 𝐀 szimmetrikus mátrix determinánsára det 𝐀 ≠ 0 teljesül.
A (2) Tételből és a (3) Állításból következik:
(6) Tétel: A 𝜎 síkon vett ℳ másodrendű görbe egy közönséges projektív kúpszelet
akkor és csak akkor, ha az ℳ vagy egy 𝜎-beli ellipszis, vagy egy 𝜎-beli hiperbola
projektív lezárása, vagy pedig egy 𝜎-beli parabola projektív lezárása.
(7) Állítás: Egy 𝜎 síkon legyen adva egy ℳ közönséges projektív kúpszelet és azon az
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 egymástól különböző pontok. Vegyük az ℳ további 𝑆1 , 𝑆2 pontjait és az
𝑎𝑗 = 𝑆𝑗 , 𝐴 , 𝑏𝑗 = 𝑆𝑗 , 𝐵 , 𝑐𝑗 = 𝑆𝑗 , 𝐶 , 𝑑𝑗 = 𝑆𝑗 , 𝐷 egyeneseket (𝑗 = 1,2). Ekkor a
sugárnégyesek kettősviszonyára fennáll (𝑎1 𝑏1 𝑐1 𝑑1 ) = (𝑎2 𝑏2 𝑐2 𝑑2 ).
(8) Definíció: A 𝜎 projektív síkon legyen adva egy ℳ közönséges kúpszelet. Legyenek
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 az ℳ különböző pontjai. Az általuk, mint csúcspontokkal
meghatározott zárt töröttvonalat az ℳ kúpszeletbe írt hatszögnek mondjuk.
Az 𝑎 = 𝐴, 𝐵 , 𝑏 = 𝐵, 𝐶 , 𝑐 = 𝐶, 𝐷 , 𝑑 = 𝐷, 𝐸 , 𝑒 = 𝐸, 𝐹 , 𝑓 = 𝐹, 𝐴
egyeneseket

a

hatszög

oldalegyeneseinek

hívjuk.

Az

𝑎-val

átellenes

oldalegyenesnek a 𝑑-t, a 𝑏-vel átellenes oldalegyenesnek az 𝑒-t, a 𝑐-vel átellenes
oldalegyenesnek pedig az 𝑓-t tekintjük.
(9) Definíció: A 𝜎 projektív síkon legyen adva egy ℳ közönséges kúpszelet. Egy 𝜎beli hatoldalú zárt töröttvonalat az ℳ kúpszelet köré írt hatszögnek mondunk, ha az
összes oldalegyenese érintője az ℳ -nek.
Legyenek 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 egy olyan 𝜎-beli zárt töröttvonal csúcspontjai,
amelynél a hat oldalegyenes mindegyike érintője egy adott ℳ projektív
kúpszeletnek. Egy ilyen ℳ köré írt hatszögnél az 𝐴-val átellenes csúcspontnak a 𝐷t, a 𝐵-vel átellenes csúcspontnak az 𝐸-t, a 𝐶-vel átellenes csúcspontnak pedig az 𝐹-t
tekintjük.
(10) Pólus – poláris megfeleltetés a projektív síkon
Jelölje 𝜀(𝜎 ) a 𝜎 projektív síkra illeszkedő egyenesek halmazát.
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A 𝜎 projektív síkban legyen rögzítve egy ℳ közönséges projektív kúpszelet.
Tetszőleges 𝐴 ∈ 𝜎 esetén jelölje 𝜋(𝑄) a 𝑄 poláris egyenesét. Egy 𝜎-beli 𝑔 egyenes
mellett jelölje

(𝑔) a g pólusát. Ily módon 𝜋: 𝜎 → 𝜀(𝜎 ) és

: 𝜀(𝜎) → 𝜎 bijektív

leképezéshez jutunk.
A pólus – poláris megfeleltetés megőrzi a 𝜎-beli pontok és egyenesek illeszkedését.
Ez azt jelenti, hogy egy 𝑄 pont illeszkedik egy 𝑔 egyeneshez akkor és csak akkor,
ha a

(𝑔) pólus illeszkedik egy 𝜋(𝑄) polárishoz.

Pascal – tétel kúpszeletekre
Tétel: A közönséges projektív kúpszeletbe írt hatszög átellenes oldalegyeneseinek
metszéspontjai egy egyenesre illeszkednek. (5.15. ábra)
A GeoGebrával való ábrázolás első lépéseként vegyünk fel egy kúpszeletet a
Kúpszelet öt ponton keresztül eszköz (5.14. ábra) segítségével a rajzlapunkon.

5.14. ábra
Mivel így még csak öt pontunk van a kúpszeleten, így vegyünk fel rajta egy hatodikat is
az Új pont eszközzel. Miután ezzel készen vagyunk, rajzoljuk meg az oldalegyeneseket.
Ezt én a Félegyenes eszköz segítségével tettem, úgy hogy fenti (8)-as definíciónak
megfelelően kapjam meg az oldalakat. Ha esetleg más sorrendben kezdtük el felvenni
őket, akkor később nevezzük át a félegyeneseket. Ezután jelöljük be a 𝑃 = 𝑎 ∩ 𝑏,
𝑄 = 𝑏 ∩ 𝑒 és az 𝑅 = 𝑐 ∩ 𝑓 pontokat a Két alakzat metszéspontja eszköz használatával.
Ezek után nincs más dolgunk, csak egy egyenest meghúzni a 𝑃 és az 𝑅 ponton
keresztül. Itt már látszik is, hogy valóban egy egyenesre illeszkedik a három pont, tehát
kollineárisak, ám ezt bizonyítom is lentebb.
Bizonyítás:
A tétel igazolásához szükségünk lesz egy segédtételre, amely a Pappos-tétel egy
egyszerű következménye.
Lemma: A 𝜎 sík 𝑔1 , 𝑔2 (𝑔1 ≠ 𝑔2 ) egyenesein legyenek adva az 𝐴1 , 𝐵1 , 𝐶1 és az
𝐴2 , 𝐵2 , 𝐶2 ponthármasok. Ha a 𝐷 = 𝑔1 ∩ 𝑔2 metszésponttal fennáll (𝐴1 𝐵1 𝐶1 𝐷) =
𝐴2 𝐵2 𝐶2 𝐷 , akkor az

és

𝐴1 , 𝐴2 , 𝐵1 , 𝐵2

illeszkednek.
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𝐶1 , 𝐶2

egyenesek egyazon pontra

5.15. ábra: Illusztráció Pascal tételéhez
Vegyük 𝑃 = 𝑎 ∩ 𝑏 és az 𝑅 = 𝑐 ∩ 𝑓 metszéspontokat összekötő egyenesét, vagyis
𝑡-t. Azt szeretnénk belátni, hogy 𝑏, 𝑒, 𝑡 egyenesek egyazon pontra illeszkednek, vagyis
ez azt jelenti, hogy a 𝑡 egyenesünk áthalad a 𝑄 = 𝑏 ∩ 𝑒 metszésponton. Ennek
igazolásához az előző lemmát alkalmazzuk a 𝑑, 𝑐 egyenesekre.
Vegyük az 𝑋 = 𝑏 ∩ 𝑑 és az 𝑌 = 𝑐 ∩ 𝑒 metszéspontokat. Ekkor vehetjük az
𝐸, 𝑋, 𝑃, 𝐷 és 𝑌, 𝐶, 𝑅, 𝐷 kollineáris pontnégyeseket a 𝑑, 𝑐 egyeneseken.
𝐸𝑋𝑃𝐷 =
=

𝐵, 𝐸 𝐵, 𝑋 𝐵, 𝑃 𝐵, 𝐷

𝐹, 𝐸 𝐹, 𝐶 𝐹, 𝐴 𝐹, 𝐷

=

=

𝐵, 𝐸 𝐵, 𝐶 𝐵, 𝐴 𝐵, 𝐷

𝐹, 𝑌 𝐹, 𝐶 𝐹, 𝑅 𝐹, 𝐷

= 𝐸𝐶𝐴𝐷

ℳ

=

=𝑃𝑎𝑝𝑝𝑜𝑠 𝑌𝐶𝑅𝐷 .

A 𝑑, 𝑐 egyenesek pontnégyesére fennáll 𝐸𝑋𝑃𝐷 = 𝑌𝐶𝑅𝐷 .
A lemma szerint az 𝐸, 𝑌 = 𝑒, 𝑋, 𝐶 = 𝑏, 𝑃, 𝑅 = 𝑡 egyenesek egyazon ponthoz
illeszkednek. Eszerint a 𝑄 = 𝑏 ∩ 𝑒 pont rajta van a 𝑡-n, amiből következik, hogy
𝑃, 𝑅, 𝑄 kollineáris pontok.
∎
Megjegyzés: Ezt a 𝑡 egyenest a beírt hatszög Pascal-egyenesének mondjuk.
Brianchon tétele
Tétel: A projektív kúpszelet köré írt hatszög átellenes csúcspontjait összekötő egyenesek
egyazon pontra illeszkednek.
A szerkesztés első lépéseként itt is felveszünk egy kúpszeletet a Kúpszelet öt ponton
keresztül eszköz segítségével, majd elrejtjük az öt pontot. A következő lépés, hogy
érintőket húzunk a kúpszelethez. Ezt az Érintők eszköz segítségével tehetjük meg.
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Három különböző pontból húzunk érintőt, így megkapjuk a hat oldalunkat, valamint az
ezek metszéspontjaik által a hatszög csúcsait is. Ezeket a metszéspontokat jelöljük meg
a Két alakzat metszéspontja eszköz segítségével ügyelve arra, hogy a megfelelő
egyeneseket válasszuk ki, majd ezek után a pontokat nevezzük át a számunkra
megfelelő jelölésekre. Rejtsük el az egyeneseket, majd a Szakasz eszköz segítségével a
megfelelő pontokat összekötve rajzoljuk meg a hatszögünket. Ha ezzel készen vagyunk,
már csak annyi dolgunk van, hogy az átellenes csúcspontokat összekössük az Egyenes
két ponton keresztül eszköz segítségével, majd megjelöljük a metszéspontjukat. Ez lesz
a 𝑇 pont. Ezen kívül az ábra jobb oldalán található illusztrációba még berajzoltam az
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 pontok polárisait a kúpszeletre nézve a Poláris eszköz segítségével (5.16.
ábra).

5.16. ábra

5.17. ábra: Illusztráció Brianchon tételéhez és annak bizonyításához
Bizonyítás (5.17. ábra):
A hatszög átellenes csúcspontjai az 𝐴, 𝐷 pontpár, 𝐵, 𝐸 pontpár és 𝐶, 𝐹 pontpár.
Legyenek

𝑝 = 𝐴, 𝐷 , 𝑞 = 𝐵, 𝐸 , 𝑟 = 𝐶, 𝐹

az

átellenes

pontokat

összekötő

egyenesek. Vegyük az oldalegyeneseken az 𝐸1 , 𝐸2 , 𝐸3 , 𝐸4 , 𝐸5 , 𝐸6 érintési pontokat.
Ekkor az érintési pontok által meghatározott hatszög egy, a kúpszeletbe írt hatszöget ad.
Vegyük a hatszögben az 𝐸1 és 𝐸2 érintési pontokat és az azokat összekötő 𝑎 egyenest.
Mivel az 𝐸1 érintési pont polárisa az 𝐴, 𝐹 érintő, 𝐸1 pont konjugált 𝐴-hoz; 𝐸2 pont is
konjugált 𝐴-hoz ezért az 𝐴 poláris egyenese megegyezik 𝑎-val, 𝜋 𝐴 = 𝑎. A másik öt
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csúcs esetében hasonlóan járunk el. Ezeknél tehát 𝜋 𝐵 = 𝑏, 𝜋 𝐶 = 𝑐, 𝜋 𝐷 = 𝑑,
𝜋 𝐸 = 𝑒, 𝜋 𝐹 = 𝑓. Tehát az érintési pontokkal meghatározott beírt hatszög
oldalegyenesei azonosak lesznek a kúpszelet köré írt hatszög 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 csúcsainak
polárisaival.
Pascal tétele szerint 𝑃 = 𝑎 ∩ 𝑑, 𝑄 = 𝑏 ∩ 𝑐 és 𝑅 = 𝑐 ∩ 𝑓 metszéspontok egyazon 𝑡
egyenesre illeszkednek. 𝑃 konjugált az 𝐴, 𝐷 pontokhoz, ezért a 𝑃 pont adja az 𝐴, 𝐷 =
𝑝 egyenes pólusát:

(𝑝) = 𝑃. Hasonlóan adódik, hogy

𝑞 = 𝑄 és

𝑟 = 𝑅.

Ismeretes, hogy a pólus-poláris megfeleltetés megőrzi a pontok és egyenesek
illeszkedését.
Vegyük a 𝑡 egyenes
illeszkedik a

𝑡 = 𝑇 pólusát. Mivel 𝑃 illeszkedik 𝑡-re, ezért a 𝜋 𝑃 egyenes

𝑡 pontra. Eszerint a 𝑝 = 𝐴, 𝐷 egyenes illeszkedik a

𝑡 = 𝑇 pontra.

Hasonlóan a 𝑄, 𝑅 pontok illeszkednek a 𝑡 egyenesre, így a 𝜋 𝑄 = 𝑞 és 𝜋 𝑅 = 𝑟
polárisok illeszkednek a
illeszkednek

𝑡 = 𝑇 pontra, tehát a 𝑞 = 𝐸, 𝐵 és a 𝑟 = 𝐶, 𝐹 egyenesek

𝑡 = 𝑇 pontra.
∎
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6 Összegzés
Véleményem szerint a Bolyai János Matematikai Társulat Rátz László
Vándorgyűlése igen színvonalas és változatos rendezvény. Biztos vagyok benne, hogy
aki akár egyszer is részt vesz rajta, szívesen látogatja majd a továbbiakban. Nagyon
fontos, hogy folyamatosan képezzük önmagunkat, s a matematikatanárok számára ez a
rendezvény kitűnő lehetőség ebből a szempontból. 50 év alapos feldolgozásához több
száz oldal sem lenne elég, de remélem sikerült legalább bepillantást nyújtanom a
rendezvény életébe. Nagyon érdekesnek és hasznosnak tartom, s remélem a
közeljövőben lesz lehetőségem arra, hogy személyesen is ellátogassak egy Rátz László
Vándorgyűlésre.

7 Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani HOLLÓ-SZABÓ FERENC Tanár Úrnak és PÁLMAY
LÓRÁNT Tanár Úrnak a rengeteg információért, s az általuk nyújtott segítségükért,
valamint családomnak, akik folyamatosan támogattak egyetemi tanulmányaim alatt.
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