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Az Aszimmetrikus Propeller

Huszár kristóf

„…Ilyen, hogy négyzetgyök mínusz egy, nem létezhet… Csak ép-
pen az az érthetetlen, hogy mégis számolhatunk imaginárius vagy 
más ilyen képtelen értékekkel és végül mindennek ellenére reális 
értéket kapunk eredményül… Hát nem olyan ez, mint egy híd, 
amelynek csak első és utolsó pillére van, a pillérek között pedig 
semmi, és te mégis olyan biztonsággal mégy át rajta, mintha nem 
kellene a folyóba esned? Én mindenképp csalást szimatolok az 
ilyen számításban, ahol csak hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok… 
És a legkísértetiesebb számomra a matematikának ez az ereje, 
amely csakugyan átvisz minket a nem létező hídon, anélkül, hogy 
lezuhannánk róla.” (Robert Musil: Törless iskolaévei)

A 16. században a matematikusok a harmadfokú egyenlet általános 
megoldásának keresésekor különös számokra leltek. Az évek múltával 
ezek a képtelen értékek egyre hasznosabbnak bizonyultak a matemati-
ka különböző ágaiban, így a geometriában is. Már egyetlen háromszög 
is számtalan érdekes állítást tartogat számunkra, de mi történik, ha 
„összekapcsolunk” kettő, három, esetleg több háromszöget? Sok szép, 
izgalmas kérdés merül fel, amelyek megválaszolásához a képtelen érté-
keket, vagyis a komplex számokat hívjuk segítségül. Végül a híd utolsó 
pillérénél kiderül, hogy miféle képződmény az Aszimmetrikus Propeller.
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1. Bevezetés
A 16. században a matematikusok a harmadfokú egyenlet általános 
megoldásának keresésekor különös számokra leltek; olyanokra, ame-
lyek létezésére addig nem is gondoltak. Az évek múltával ezek a kép-
telen értékek egyre hasznosabbnak bizonyultak a matematika külön-
böző ágaiban, így a geometriában is. 

Már egyetlen háromszög is számtalan érdekes állítást tartogat 
számunkra, de mi történik, ha „összekapcsolunk” kettő, három, eset-
leg több háromszöget? Sok szép, izgalmas kérdés merül fel, amelyek 
megválaszolásához a képtelen értékeket, vagyis a komplex számokat 
hívjuk segítségül. Végül a híd utolsó pillérénél kiderül, hogy miféle 
képződmény az Aszimmetrikus Propeller.
1. 1. Ismerkedés a komplex számokkal
Azt szeretnénk, hogy a négyzetgyökvonást negatív számokból is el 
tudjuk végezni és közben továbbra is érvényben maradjanak a valós 
számok körében megismert szokásos számolási szabályok. Az alábbi-
akban összefoglaljuk a komplex számok legfontosabb tulajdonságait. 
Precíz bevezetés többek között az [1] könyvben található.
1. 1. 1. Definíció: Vezessük be a következő jelölést: 
1. 1. 2. Definíció: Komplex számoknak az  alakú formális kifeje-
zéseket nevezzük, ahol  és  valós számok. Az  és  számo-
kat akkor tekintjük egyenlőnek, ha  és . Az összeadást és a 
szorzást az alábbi képletekkel definiáljuk:

A komplex számok most definiált halmazát  jelöli.
1. 1. 3. Állítás: A komplex számok az összeadásra és a szorzásra néz-
ve testet alkotnak.
1. 1. 4. Definíció: A  alakú komplex szám konjugáltján a 

 komplex számot, abszolút értékén a 
nemnegatív valós számot értjük.
1. 1. 5. Definíció: A  alakú komplex szám valós része: 

, képzetes része pedig  (A képzetes rész nem -vel 
egyenlő!)

1. 2. A komplex számok trigonometrikus alakja
A valós számok ábrázolására megfelelő a számegyenes. Vajon érde-
mes a komplex számokat is hasonló módon ábrázolni? A tapasztalat 
azt mutatja, hogy igen, mégpedig a sík erre kiválóan alkalmas!

Feleltessük meg az  komplex számot a sík  pontjával! 
Ez azért lesz nagyon hasznos, mert a számolási műveletek nagyon 
ismerősek lesznek geometriából, és most a komplex számokat elsősor-
ban geometriai problémák megoldására szeretnénk használni.

A komplex számokat tehát jól ábrázolhatjuk derékszögű koordi-
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náta-rendszerben. Ezt Argand-diagramnak1, vagy Gauss-féle szám-
síknak nevezzük.

1. 2. 1. Állítás: A komplex számok összeadása vektorösszeadásnak 
felel meg, vagyis két komplex szám összege megegyezik az őket meg-
határozó két helyvektor összegével. 
Ha  és w  alakú komplex szá-
mok, akkor:

Tehát kimondhatjuk a szorzási „szabályt”:
1. 2. 2. Állítás: Komplex számok szorzásakor hosszuk összeszorzódik, 
szögük összeadódik.
1. 2. 3. Moivre2-képlet: Ha  alakú, akkor n-edik 
hatványa: 
1. 2. 4. Állítás: Komplex számmal való szorzás a komplex számsíkon 
forgatva nyújtással, az összeadás eltolással egyenértékű.
Magyarázat a 2. 2. ábrához: Legyen . Ekkor 

.
2. Feladatok, tételek

2. 1.
1. megoldás (klasszikus geometriai úton):

1 Jean-Robert Argand (1768-1822) francia amatőr matematikus. 1806-ban elsőként adott tel-
jes bizonyítást az algebra alaptételére. Ugyanekkor publikált egy ötletet a komplex számok 
geometriai értelmezésére.
2 Abraham de Moivre (1667-1754) francia matematikus.
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A feladatot először azért klasszikus, síkgeometriai módon oldjuk meg, 
hogy a két módszer közötti különbségeket, eltéréseket szemléltessük.
Tekintsük először a 2. 3. 2. ábrát! Célunk annak igazolása, hogy DEG 
háromszög szabályos.
Ehhez megmutatjuk, hogy az FEG, OED és CGD háromszögek egybe-

vágók.

FE az A’B’O háromszögben középvonal, így  és . Ha-
sonlóképp:  és . Végül E a B’O szakasz felezőpontja, 
így .
Mivel A’B’O háromszög szabályos, ezért adódik, hogy FE = CG = EO.
Hasonlóképpen kapjuk, hogy FG = CD = OD.
Vegyük észre, hogy az FG egyenest 60°-kal (pozitív irányba) elforgat-
va OD-vel párhuzamos egyenest kapunk. Ugyanakkor az FE szakaszt 
E pont körül 60°-kal (pozitív irányba) elforgatva OE szakaszt kapjuk.
Emiatt  
Hasonló megfontolással kapjuk, hogy  
Mindezekből már következik, hogy az EFG, OED és CGD háromszö-
gek egybevágók.
Ez pedig azt jelenti, hogy GE = ED = DG, ami éppen azt jelenti, hogy 

2. 3. 1. ábra

Az OAB és OA’B’ ellen-
tétes körüljárású sza-
bályos háromszögek O 
csúcsa közös. Bizonyít-
suk be, hogy egyrészt 
az AA’, OB, OB’; más-
részt a BB’, OA, OA’ 
szakaszok felezőpontjai 
szabályos háromszöge-
ket határoznak meg.
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a DEG háromszög szabályos 
       

Megjegyzések:
A 2. 3. 3. ábrán látható eset az előző esethez teljesen hasonló módon 
bizonyítható.
A most bemutatott megoldás sajnos nem teljes. Kihasználtuk, hogy 

2. 3. 3. ábra

2. 3. 4. ábra
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az ábra „úgy van, ahogy látjuk”, azt azonban nem vizsgáltuk meg, mi-
ként változhat a feladat, ha pl. az A’B’O és ABO háromszögek (rész-
ben) fedik egymást.
Hátra van tehát a diszkusszió, és előfordulhat, hogy néhány esetet 
még a legalaposabb munka esetén is kihagyunk.
Ha a feladatot a komplex számok segítségével oldjuk meg, akkor eze-
ket a kellemetlenségeket elkerülhetjük, hiszen algebrailag biztosan 
csak egy esetet kell megvizsgálnunk.

2. megoldás (komplex számokkal):
Elég az egyik felezőpont-hármasra igazolni az állítást, a másik pont-
hármasra teljesen analóg módon történik a bizonyítás. Tekintsük a 2. 
3. 1. ábrát!
Helyezzük el az ábrát a komplex számsíkon úgy, hogy az O pont az ori-
góval essen egybe és legyen ; A helyvektora , 
B’ helyvektora pedig b. Ekkor B helyvektora , A’ helyvektora pedig .
Megjegyezzük, hogy: .
Az AA’, OB, OB’ szakaszok felezőpontjai rendre:

                    

Ebből következik, hogy:

 illetve 

Forgassuk el -t -kal Y  körül!

Ezzel beláttuk, hogy az XYZ háromszög szabályos 
2. 2. „Mackósajt-probléma”

Leon Bankoff3 a síkgeometria nagy szakértője volt. Martin Gard-
nerrel4 jó barátok voltak. Bankoff 1979-ben egy találkozásukkor me-
sélt Gardnernek egy sor új felfedezéséről, amit ő aszimmetrikus pro-
peller-tételnek nevezett. Az eredeti propeller-tétel az 1930-as évekbe 
nyúlik vissza, de a probléma pontos eredete ismeretlen:

Adott egy O középpontú kör. Az OAA’, OBB’, OCC’ háromszögek 
mind szabályosak és az A, A’, B, B’, C, C’ pontok egy körön vannak. 
Az A’B, B’C, C’A szakaszok felezőpontjai rendre F1, F2, F3. Bizonyít-
suk be, hogy az F1F2F3 háromszög szintén szabályos (2. 4. 2. ábra).

A feladat Mackósajt-probléma néven is ismert és 1967-ben szerepelt 
3 Leon Bankoff (1908-1997), amerikai matematikus és fogorvos.
4 Martin Gardner (1914-), amerikai matematikus és „matemágus”; rengeteget tett a tudo-
mány népszerűsítéséért. 
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az egyetemisták számára meg-
rendezett Putnam-versenyen. 
A hivatalosan közzétett meg-
oldásban a komplex számokkal 
igazolták az állítást. H. S. M. 
Coxeter5 a bizonyítást elküldte 
Bankoffnak egy karácsonyi ké-
peslap hátulján, azt kérdezve 
kollégájától, hogy tudna-e adni 
egy elemi geometriai bizonyí-
tást a feladatra. Bankoffnak ez 
nem jelentett különösebb ne-
hézséget. Sőt, 1973-ban megje-
lent Erdős Pállal és Murray S. 
Klamkin6-nel közösen írt cikké-
ben további általánosításokat 
is közzé tett. Mi most az eredeti 
Mackósajt-problémát vizsgál-
juk meg és felidézzük, hogy mi állhatott annak a bizonyos karácsonyi 
képeslapnak a hátulján:

Megoldás:
Legyen az O pont az origó, és az A, B, C pontokba mutató helyvekto-
rokat azonosítsuk rendre az , b, c komplex számokkal! Legyen  az a 
komplex szám, ami az origó körüli 60°-os pozitív irányú forgatásnak 
felel meg.
Ekkor A’, B’, C’ helyvektorai rendre , , . 

Ebből következik, hogy:

Azt kell belátnunk, hogy , ami igaz, hiszen:

Ezzel beláttuk, hogy az F1F2F3 háromszög szintén szabályos 

Megjegyzések: 
A bizonyítás során sehol sem használtuk ki, hogy az OAA’, OBB’, OCC’ 

5 H. S. M. Coxeter (1907-2003), amerikai matematikus, a 20. század egyik legnagyobb 
geométere.
6 Murray S. Klamkin (1921-2004), amerikai matematikus
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háromszögek egybevágók, csupán azt, hogy szabályosak. Ez pedig azt 
jelenti, hogy többet is beláttunk: a feltételt, miszerint az A, A’, B, B’, 
C, C’ pontok egy körön vannak, elhagyhatjuk.
2. 3. A Clifford-Cayley-tétel7

2. 3. 1. Történelmi háttér: 
• William Kingdon Clifford (1845–1879), brit matematikus. Nagy ha-

tással volt rá Riemann és Lobacsevszkij munkássága. Általánosí-
totta a Hamilton-féle kvaterniók fogalmát és jelentős eredményeket 
ért el nemeuklideszi geometriában és topológiában.

• Arthur Cayley (1821–1895), brit matematikus és ügyvéd. Ő vezet-
te be a mátrixszorzást, amelynek segítségével be tudta bizonyítani 
a Cayley-Hamilton-tételt. Elsőként definiálta a csoport fogalmát a 
mai modern formában.

2. 3. 2. A tétel: Tekintsünk egy ABC háromszöget és a belsejében egy 
D pontot! Húzzunk az ABC háromszög oldalaival párhuzamos egye-
neseket D-n keresztül (A BC, CA, AB oldalakon rendre E és F, G és 
H, valamint I és J pontok keletkeznek.). Ekkor ABC-t felosztottuk há-
rom hozzá hasonló háromszögre (DEF, DGH, DIJ) és három paralelog-
rammára. Alkalmazzunk D pont körüli forgatva nyújtásokat az egyes 
háromszögekre (P képe P’)! Közben a paralelo-grammák is torzulnak 
(AIDH → A’I’DH’, BEDJ → B’E’DJ’, CGDF →C’G’DF’). Az állítás az, 
hogy A’B’C’ háromszög mindig hasonló marad ABC-hez.

Bizonyítás:
Azt fogjuk megmutatni, hogy DEF ~ DGH ~ DIJ ~ ABC minden eset-
ben fennáll (a ~ két háromszög hasonlóságát jelöli).
Tekintsük a 2. 5. 3. ábrát! Vezessük be a következő jelöléseket:

Legyen  az a forgatva nyújtás, ami az  vektort -be viszi. Ekkor, 
mivel DEF ~DGH ~ ~DIJ ~ ABC, teljesül, hogy:

7 A szakirodalomban Fundamental Theorem of 3-Bar Motion néven is ismert.
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Ebből:

  

Mindezekből:	   

   
Ez pedig azt je-
lenti, hogy az  
vektort a δ forgat-
va nyújtás -be 
viszi, ami azzal 
ekvivalens, hogy 
DEF ~ DGH ~ DIJ 
~ ABC 
Következmény: Az 
FG, HI és JE szaka-
szok	 felezőpontjai	
legyenek	rendre	X, Y 
és Z.	Kicsinyítsük	fe-
lére	 az	ABC	 három-
szöget	 a	D	 pontból!	
Mivel	 a	 paralelo-
gramma	átlói	felezik	
egymást,	 ezért	A	→	

Y, B	→	Z és C	→	X,	így	megállapíthatjuk,	hogy	XYZ és ABC	háromszögek	ha-
sonlók	(lásd	a	2.	5.	4.	ábrát).

2. 4. Az Aszim-
metrikus Pro-
peller
Az Aszimmetrikus 
Propeller-tétel a 
Mackósajt-problé-
mának és a Clifford-
Cayley tételnek is 
egy további általá-
nosítása. A tétel a 
következő:

Három hason-
ló és azonos kö-
rüljárású há-
romszög egy-egy 
csúcsát össze-
kapcsoljuk egy 
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negyedik – az előző háromhoz hasonló és azonos körüljárású – há-
romszög megfelelő csúcsaival (2. 6. 1. ábra). A szabadon maradt 
csúcsok közül a szomszédosakat összekötjük. Azt állítjuk, hogy a 
keletkező szakaszok felezőpontjai az eredeti háromszögekhez ha-
sonló és megegyező körüljárású háromszöget határoznak meg.

Az alábbiakban az Aszimmetrikus Propeller tételre két bizonyí-
tást is adunk. Az első bizonyítás során klasszikus geometriai esz-
közöket, a másodikban pedig komplex számokat használunk. Véle-
ményem szerint mindkét bizonyítás szép, azonban most már jobban 
megmutatkozik a komplex számok ereje, hiszen bonyolultabb állítást 
bizonyítunk. A „segédvonalak száma egyenesen arányos a bizonyítás 
összetettségével” elvet követve egyértelmű, hogy az új terminológia be-
vezetése sokat egyszerűsít a megoldáson.

1. Bizonyítás (klasszikus geometriai úton):
Legyen	 , , ,	és	le-
gyenek	 , , , 	rendre	a	 , ,  és 	szakaszok	felezőpontjai.	A	követ-
kezőkben	lépésenként	megmutatjuk,	hogy	a	 , 	és	végül	az	 	három-
szögek	mind	az	 	háromszöghöz	hasonlók.

Alkalmazzunk	 az	 	 háromszögre	 	 középpontú,	 	 arányú	 for-
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gatva	 nyújtást	 (az	 óramutató	 járásával	megegyező	 irányban	 forgatunk).	Ekkor	
az 	képe	 	lesz,	mivel	 .	Ez	azt	jelenti,	hogy	az	  és  
szakaszok	által	bezárt	szög	 ,	valamint	 .	Mivel	  az , 

	pedig	az	 	háromszögben	középvonal,	ezért	 , ,	továbbá	
 és .	Ezekből	következik,	hogy	  és 	egymás-

sal	 	szöget	zárnak	be,	ugyanakkor	 .	Ez	pedig	azt	
jelenti,	hogy	 .
Hasonlóképp,	  az , 	 pedig	 az	 	 háromszögben	 középvo-
nal,	 emiatt	 teljesül,	 hogy	  és 	 egymással	 	 szöget	 zárnak	 be,	 és	
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.	Ugyanez	elmondható	az	 	ill.	 	szakaszokról	
(itt	felhasználjuk,	hogy	 	),	ezért	a	  és 	háromszögek	hason-
lók.	 Ezért	 ,	 valamint	 a	 nevezőben	 és	 a	
számlálóban	szereplő	szakaszok	által	közbezárt	szög	 ,	amiből	adódik,	hogy	a	

 és az 	háromszögek	hasonlók.
A	 fenti	 gondolatmenetet	 folytatva	 azt	 kapjuk,	 hogy	 a	  és 
	 háromszögek	 hasonlók,	 mivel	  és 

. A  és 	hasonló	háromszöge-
ket	tekintve	 ,	valamint	 , 
amiből	következik,	hogy	az	  és 	háromszögek	hasonlók,	és	éppen	ezt	
szerettük	volna	belátni	

2. Bizonyítás (komplex számokkal):
Helyezzük el az ábrát a komplex számsíkon a 2. 6. 3. ábrának megfe-
lelő módon!

O jelöli az origót, és az egyes szakaszok irányítása olyan, hogy 
jelöli a vektor kezdőpontját és   a végpontját.

Ekkor az X, Y és Z pontokba mutató vektorok (komplex számok):
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Ezek alapján:

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy XYZ ~ ABC, és éppen ezt kel-
lett belátni 
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