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Egy jeltelen sirt6l

-aVil{geml6kezetlistriig.
AzAPPE|{DIX kinyomtatfsr{nak
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Or,AnamNa
Bolyai Pedag6giai Alapitvr{ny
www.bolyaitestamentum.hu
olahannamari@t-online.hu

A mrilr 6vben eml6keztiink Bolyai J6nos
hal6l6nak 150. 6vforduldj6ra. 1g60. janudr 29-6n
Bolyai Jdnost a kotelez6 katonai kis6reten kfviil,
h6rom v6sdrhelyi lakos kfs6rte el urols6 riddra. A
friss sir fdl6 semmif6le fejf6t nem helyeztek, igy
a jeltelen sir az 6vek multi{val lassan besiippedt ds
ellepte a gaz. A reformdtus lelkipdsztor az alib_
bi megjegyz6ssel eg6szitette ki az egyhLz halotti
anyakdnyvdbe irt bejeg y z6sdt:
,,Kdr, hogy nagy talentuma haszndtaflanut
1satott el".
Nos, 150 6vnek kellett eltelnie, mig a Bo_
lyai Pedag6giai Alapitvdny kozremfikod6sdvel bi_
zonysiigot nyert- a Bolyait temet6 lelkipdsztornak
nem volt igaza.2009.jdl. 31-t61 Bolyai Jrinos 26
oldalas latin nyelvii APPENDIX c. kulon6ll6 kis
kotete felbecsiilhetetlen 6rt6k lett a nemzetkdzi tu_
domdny - a Vildgeml6kezet- sz6m6ra,6s magyar
zdszl6 alatt hirdeti azt,hogy helyiink \an az ott tal6lhat6 6rtdkek koz6tr.
N6hdny 6ve Az UNESCO meghirdette a
Vil6geml6kezet Programot (Memory of the World)
az6rt,hogy szdmba vegye ds meg6fizze a pusztu_
lilst6l a vildg szellemi oroksdg6nek legdrtdkesebb
r6szdt. Az UNESCO Vildgemllkezet (Memory
of the World Regisrer) list6jdn megalakuldsdr6lI992-t6l - 2009-ig minddssze h6rom magyar szel_
lemi alkot6s kapott helyet.
2007-ben a Bolyai Pedag6giai Alapftviiny nev6ben az
alapit6- Oli{hAnna-figy it61re meg,hogy Bolyai Jdnos:
APPENDIX c. kotet6nek 1831-ben, a marosviisiirhelyi
koll6gium nyornddjdban, megjelent munkap6lddnya

megfelel annak a felt6telrendszernek, arni ahhoz sziiks6ges, hogy egy nernzet tudomdnyos, mfvdszeti, vagy
egyib szellemi termdke helyet kapjon a Vildgeml6kezet
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1ist6n. Ez a kotet rna a

MTAK K6zirattiirdban taliilha-

t6. Az Alapitv6ny alapit6ja megkercste az UNESCO
Magyar Nemzeti Bizotts6g6t 6s jelol6sre javasolta az
APPENDD(-eI.

Viilaszolni kellett tobbek kozott olyan
kdrddsekre, hogy miben kiilonb6zik a Bolyai-f6le ,,fi

vil6g", az abszolirt geometria, az EUKLIDESZ 5lta1
definidlt t6rt6l? Mi a Bolyai-geometria tudomdnyos 6r-

6ves geometria

t6ke, jelent6sdge, hat6sa egydb fudorndnyola'a? Milyen

feladat megolddsa, amivel Boiyai Jdnos egy dj tttdomfnydgat alapozott meg - az abszolfit geometririt. E
n6lktl ma nem ldtezne p6lddul sikeres iirutaz6s, vagy
mfiholdas miiveletek az6rt, mert elm6nk rninchndig a
k6myezettinkben tapasztalt t6n61 alkotott kipe tudatta-

bizonyit€kaink varnak a jelolt APPENDIX-kiadvziny

Mi is az APPENDIX? Egy k6t ezer

lanul is az euklideszi modell rabia.
A Bolyai Jdnos dltal lef'ektetett elmdletig a geometria
az Euklideszit6l e1t6r5 lehet6s6ge t'el sem meriilt, de a
matematikusok dvezredeken dt 6reztdk a p6r'huzamossdgi axi6ma kdts6gess6gdt. Erre adott frappiins megolcl6st Bolyai,6s az APPENDIX-ben azluj - nem euklideszi- geometria alapt6teleit foglalta ossze. Ezt nevezztik
ma abszohit geometri6nak.

Akotet 1e16helye a MTAK K€zirattilr, jelzete 545 .091 .
Schmidt Ferenc hagyat6kdb6l keriilt ielenlegi hely6-

re 1901-ben . Ez a p€ldiny Bolyai Jdnos sajdt munkapdld6nyakdnt szdrnon tartott darab. Az els6 oldalakon
kiilon Bolyai Farkas, majd .I6nos klzzel i* cimlap.iai
ta16lhat6ak. A kotetben - hol a marg6n' hol a sorok

kozott - Bolyai Jiinos cemz6val irt javit6sai, beszrirdsai
olvashat6ak, n6met, 6s latin nyeiven.
Akotet v6gdn k6t kinyithat6 lapon 23 mdrtani iibra taLiihat6, amik a szoveg 6rtelmezdsdhez sziiks6gesek' A
leporell6kat k6t v6ltozatban ut6lag ragasztottdk a kotetbe. Az els6 tAbla Bolyai J6nos sai6t kez€vel,vonalz6val
6s k6rz5vel rajzolt 6brdit tartalmazza,de az utois6,23.
dbriit s zabadk €zzel r ajzolta.
A kotet v6g6re ut6lag beragasztottdk a nyomdiri v6ltozatot cimmel e115tva: ,,Tabula Appendicis" . A kdtet
utols6 lapjain tobb helyen (kb. I cm-k6nt) szriri{snyo-

mok l6that6k, amelyek tobb oldalon dthatoltak. Ez
ara ndzve bizonyit6k, hogy a kotetet az 183l-es kolerajdlv6ny idej€n Bolyai Farkas Malosv6s6rhelyr6l J6nos katonai dllomdshely6re - Lembergbe- kiildte postrin, majcl Bolyai Jdnos csomagiSban tov6bb ,,utazott"
Olmiitzbe, Bdcsbe, maid v6giil haza Marosvdsiirhelyre,
a kor szokdsa szer"int, 6tszr'trva, kl6tgdzzal fiistol6ssel
fert6tlenitett6k.
Nos ennyit a kdtet tartalmdr6l 6s forrni4jdr6l. Amikor
a kutat6 mindezeket az adatokat osszegyfijtotte, akkor
dont6tt a jelolds mellett' A kotet jelol6se sordn 6rvelni
kellett Bolyai Ji{nos abszolf t geometridjdnak eredetis6ge, els5dlegess6ge, fonadalmi liidonsdga, tudomdnyos
jelent6s6ge mellett. Bizonyitania kellett a mii jelent6s6gdt egy6b eirn6leti 6s gyakorlati tr.rdorndnydgak kialaku16s6ban 6s fejl6d6s6ben.

ritkasdgdra, egyedtildll6sdgdra'?

A jelol6st itthon elfogadt6k ds tovdbbftott6k P6rizsba, az UNESCO k0zpontba. Piirizsban, az TINESCO
kozpontba elkiildott jeloldsi nyomtatvdnyt egy nemzetkozi zsfri €rtdkelte egytitt az eg6sz vil6gb6l bekiildott
jelo16sekke1. Az APPENDIX-eI egyidejiileg a Magyar
Llnesco Bizottsdg jelOlte K6rosi Csoma Sandor Tibetigyfjtem6nydt is. A jeloldsi 6s eltbgaddsi elj6rds kozel
k6t dvig tartott. A nemzetkozt zsiiri 2009. jrilius 31-6n
Barbados sziget6n, Briclgetorvn vdrosban ii1t ossze, 6s

a dontdshoz6k - Nemzetkozi Taniicsad6 Bizottsdgiigy it6lte meg, hogy Bolyai Jdnos Appendix-e mdltd
ana, hogy helyet kapjon a Memory of the World listdn.
Bolyaival egy napon elfogadtdk Csoma hagyatdkdnak
felv6tel6t is. Egy magiinlev6l tanfrsiiga szerint tobbek
kiizott nrdg Malajzi6ban, Kuala LturtprLrban is volt bird16 szem6ly.
a vi16g minden orszdgdb6l mindott egy napat az el6z5
felvdteltrnii
kapott
ossze 193
tud6s rnunki{ja kek6t
erddlyi
hi{rom magyar mii me116

Ahoi 2009-ig szerte

riilt.
Nagyelyeci 6s Marosv6sfrhely refbrmdtus koll6giunaib6i indultak, kiilfoldon -B6csben 6s Gotting6bansziinet n6lkiii tanultak, dolgoztak 6s 6letiiket a legnagyobb dldozatok, gyakran kinz6 betegs6gek kOzepette
a hrrlomdnynak szenteltdk. Mindketten egy-egy fj tutlom6nyt alapoztak meg - az abszohit geometridt 6s
a tibetol6gi6t. Ezek daciira dletiikben egyikiikb6l sem
lett a MTA tagia. Haldluk utiin szobrok, emldkhelyek,
dijak, elisrner6sek sokasdga igyekszik neviiket halhatatlann6 tenni.

Az IINESCO aj6nl6s6ra ezerr - most mdr nemzetkd-

zi- drtdkeink a iov6ben kiilonieges v€delmet 6lveznek'
Panc6lszekr6nyben, speciailis h6m6rs6kleti, leveg6nedvessdgi koriilmdnyek kozott 6rzik meg a jov6 nemzed6kek szdmdra, ugyanakkor digitalizdlva' bemutatdsiira
6s szabad letolt6s6re alkalmas formdban k0zkinccs€

tett6k a vi16ghdl6n. (http://bolyai.mtak.hu/); &UP//
csoma .mtak.hu/)

A hdrom nyelvii honlapok Llgyanazon szem6ly kiilOnlegesen mives munkdi. Az alkot6 6s angoi fordit6
Dr. Saj6 Tamds, a spanyol v6ltozat Dr. Antonio Bernat

Vistanni, az tlniversitat de les Illes Balears munkat6rsiinak a munkifja. A Csoma oldal angol fordit6ja Dr'
.Tohn T. Cull, (College of the Holy Cross;)
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Biiszke vagyok arra, hogy Ahna Materem - a Marosviisiilhelyi Refcrrmdtus Kolldgium falai koztil keriilt
ki a Memory of the World regiszterben 1dv5 egyik Magyarorsz6got kdpvisel6 rnii. A Tibeti-gyitjtem6ny eredeti tulajdonosa a Koviiszna megyei K6rosr6l vdgott
neki a vildgnak gyalog, irogy rnegkeresse a mzr-qyarok

Vdgezettil dllion itt az egyik legnevesebb szerb maternatikus-filoz6fus, az APPENDIX szerb fordit6jdnak
- Dr Branislav Petroni.jevic - verse, arnit a szerb nyelvii kOtet bevezet6jek6nt frt tobb mint 80 6vvel ezel6tt,
1928-ban. A vers tisztessdgdre viilna biirmilyen - a mi1gyarsdg irdnt elk6telezett- kolt6nek,6s p61da arra, hogy

eledetdt.

a

2009-ben, vildgsikertik elismer6s€nek pillanatdban,
amikor a nagyar szineket k6pviseltdk Briclgetorvnban,
ha 6ltek volna, nem lehettek volna magyar Sllampol-

merds 6s egyiittmfikodds.

tudomdnyban neln lehet harc, szembeniiiliis, csak elis-

Petronievic legyen

pilda mindenfdle egyiitt

rn6gis gyiilolk6d(j mai gener6ci6 szdtndta.

cdrok.

Erddll'

616,

-
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Dr Branislav Petronijevic

BOLYAI JANOSHOZ
-Ajinl6s'
Ropllntt ttdv. lt tnti meg cs61lp. tlent

Miirdnl'

tli.sz:

hagytdl' az csak egy Appendix'

ifjLi ldngelme, teny6sz burjiinos:
Gaussou tilltett6l, Bolyai .T6nos'
Ciauss, m6g hogyha dicsdrni meg is mert'

El6bbre val6nak el netn ismertOlte kicsinYes irigYsdg irte'
S levelezdssel b6ven be6rte'

Az APENDIX szelb

Becsiilni korod nem tudta neveclet'
Len6zve l-rirntott, gtinnyal kinevetett'
Sokd nem sejtdk, mene a sfrocl,

n,velvii lorclitfsa

APENDIX fOIdit6Br anislav Petronijevic

Jel sem volt sehol neveddel irott'

Sztiletni nagy kegy nem kis6rt folotte'
Ilatalnas fajnak hogy 1enn61 sziilotte'
N6pnek pariiny volt a tnagyar el5tted'
Igazan naggYd mtrgaddal tetted'

s)

A fordfttl (Blanislav Petrortievie

A szerb verset szerb nyelvr6l magyarra
torditotta Triri Gdbor mfi- 6s szaklordit6
Magyartanizsa, Vajdasiig, a Magyill
fr6sziivets6g 6s az MTA kclztestriletdnek
tagja

A APPENDIX cimlapia Bolyai Jdnos k6zir6sdval
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United Nations AducatiCInaI, Scientific &nd Cultnral
Organizatiort

Gertif ies the i nscri ptiiln of
Janos llCIlynil Appendix., srientiam spntii absolute y*rilm cxhibcns.
M*rasvrisr{rhel v i ni " I 83t.

l.,ibrury of the Hungnrian Acndtnry of Seientcs
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Kaichiro lllatsuura
ircttrrr-{ir;ntril l. tJIYRS CO

A regisztr6ci6t igazol6 okirat mdsolata

