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Az uNESco llrdgeml'kezet list,jdra
kenirt Bolyai Jdnos
Appendix cim6 mtive, ezt cstitcittcikcin
jelentik be rtnne_
pdlyes keretek kazott a Magyar
Tudomftnyos Akadtmia
Konyvttirtiban
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a munk 6j6t, ahol ,,valamilyen j6rv6ny

er_

keniJ6se vflgett fitfiistcilt6k a postftn
az iromftnyo_
kat 6s ezek a lyukak most is lfttszanak
rdta.,, ,A
csritortoki esem'ny igaz6b6l nem
Rolyai J6nosr6l
sz6l, Itanem a uilflghfrfi matematikus
tinigytn a
tudomdny 6s a mfrv*szet kapcsolat6r6l,,hangsf_
lyozta lr{dray -Szab6 Gdbor.

A Tudom 6ny 6s mriv6s zet pdrbe sz6d,e
cimfr,
rende zvlnyre a MTAK Agora
programsoro zatilban
keriil sor. A vil6gh irfr *gyu, tud6sr6l,
a

Bolyai Jrinos

Magyar VilSgeml6ke zet Nemzeti
Bizotts6ga a
hazai szellemi hagyat6kok koztil
2007 -ben els6
helyen Bolyai J6nos Appendix
cimfr,mfiv6t 6s az
abban foglalt abszorfit g"o-"tria
t6teleit javasorta
az uNEsco vildgeml6kezet
lis t6j6ra. ,,Az [/NES_
CO Vililgemlflkezet listdja hasonlit
az EJVSZ-szer-

vezet uildgcirciksflgi programjfira,
6m ez esetben
nem tdjak vagy 6pitm6nyek,
hanem leg/irkftpp do_
kumentumok kfipezik a r6sz6t,,
- ismertette a f6_
igazgat6, kiemelve, hogy
ez nagyon fontos esem'ny Magyarorszdg 6s a mag'yar

kultrira szdm6ra.

"tgy gondoltuk, rrogy nem sz*gyen
felaj6nIani Rolyai rdnos Appendix
cfmri mfrv6t az uNESco vildgeml6kezet sz6m6ra, amely elfogadta
a ja_
vaslatot, ranufir 9-6n kaptuk
az uNESco fufagyar
Nemzeti Rizottsdgdt6l a hiuatalos
6rtesft6st andl,
Logy felvettflk. K6t bvflbbi jelciltdnk
is yan, re_
mdljtik, Irogy azok is felkeniinek
a vil*geml*kezet
Iistdra" - tette hozz6 azakad6mikus.

nem_

euklideszi geometria korrr-ukalkot6
eredm6nyei_
ril, tudomdnytcirr6neti jelent 6s6g6r6r besz6lget_
nek majd a rende zv6ny r6sztvev6i,
bevonva a je_
Ienl6v6 6rdekl6d6ket. Az esem6ny
moder 6tora
Nugy D6nes profes szor, a besz6r
get6t6rsak pedig
Pr6kopa Andr6s profes szor) akad6mikus
6s Ko_
vdcs Attila fest6mfrv1sz, a Magyar
K6p z6mfrv6,szeti Egyetem docense lesz. A rende zv6ny ,,nagyon
izgalmasnak igdrkezik, mert
a Rolyai-pdrrtuzamosok axifimdval kapcsolatban
Kovdcs Attil*nak kuIanbazf mffvei sztilettek, amelyeket
bemutatunk
egy kiilIlftds keretflben. IIy
m6don a k*t,iile megkazelitds, a tudomfinyos 6s mfrv*szeti,
a racion,Iis
6s az firzelmi talflIkozik majd,, _
mondta N6ray_

Szab6 Gdbor.

lLz MTA ismertet6se szerint
a rende zv6nyhez
csatlakozik Kovdcs Attila r, 2,
B, 4,5 meta_vonar
pozici6fiigg6s6gben, I gB4 cimmel
megrendezett
ki6llitSsa. Kovdcs Attila festdm
frvksz 1g58-t6l festi nem-dbrdzol6, tisztdn strukturdris kdpeit
megszdml6lhat6 elemekkel. Az
r960-as

6vek 6tafog_
lalkozik anem-eukrideszi vizuaritds
megfogalmazilsdval 6s megval6sitds 6var.
rv rr 2, B, 4,5 metavonal cim6, szekvencia (72 tusrajz
, 20x20 cm)
Bolyai J6nos tisztelet6re k6sztilt
az l9'O-as 6vek

elej6n, els6 bemutatdsuk lgBT
-ben a n6m etorsz6gi
Ludwigshafenben,
a wilhelm Hack MrizeumAppendix cimfr, mriv6b6l hdrom
p6lddnyr
ban volt' A kidllitds az MTAK
az MTA Krinyvt6rdnak k6ziratt6r6ban.
Vasarely-term6ben
'riznek
Ebb6t
az
2009. janudr 30-ig tekinthet6
egyik p6ld6ny az6rt 6rdekes,
*"g,
h6tf6t6r p6n_
mert dt van szur- tekig l0-t6l lB 6r6ig.
kdlva' Bolyai J6nos ug-yanis
erktirdte LengyerorIsmerret6se szerint Bolyai
Jdnos (1802_1860)

