
„Miként erdélyi templomok falán
Freskók cafatja, csonkabonka festmény
Kit már az Úr is régen elfelejtett,
S nem látogatja többé fürge fénnyel -
Olyak leszünk mi: láthatatlanok,
Lappangva mészben, szétmaró idõkben
Isten se tudja: megvagyunk-e még…”

Kedves Vendégeink, Kollégáim, Tanítványaink!

Kovács András Ferenc Erdélyi töredék címû versé-
ben feltett kérdésre néhány nappal ezelõtt egyértel-
mû választ kaphatott a Bolyai nevet viselõ Kárpát-
medencei középiskolák találkozójának valamennyi
résztvevõje. A választ Bolyai Farkas és János szülõ-
földjén, Erdélyben kaphatták meg az iskolák képvi-
selõi. Túlzás nélkül állíthatom, hogy 2005-ben Ma-
rosvásárhelyen a Bolyai nevet viselõ középiskolák
szövetségének megalapításával történelmet írtak az
intézmények akkori igazgatói.

Történelmet, hiszen hazánkban példátlan, hogy
kilenc, egymástól távol lévõ iskola, ilyen hosszú idõn
keresztül testvériskolai kapcsolatot tudjon mûköd-
tetni. A 13. találkozónak otthont adó marosvásárhe-
lyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum ez alkalommal is
kiváló házigazdának bizonyult. De azt is mondhat-
nám, hogy a nyolc iskola nem vendégként látogatott
Erdélybe, hanem testvérként érkezett haza. Haza, hi-
szen az elmúlt években sok-sok szállal kötõdnek

egymáshoz az intézmények. Az összetartozás érzé-
sét a trianoni határ átlépése sem tudta felülírni. Aki
ott volt, mind úgy érezhette, hogy bár másik ország-
ba lépett át, mégis otthon van. Otthon annak ellené-
re is, hogy

� a csúcsai Boncza kastélyban már csak egy pará-
nyi szoba emlékeztet Adyra,

� a nagyváradi, egykor szebb napokat látott há-
zak, középületek málló vakolattal, borzalmas to-
ronyházak által szorongatva köszöntik az odalá-
togatót,

� a határ menti településeken egyre kevesebb ma-
gyar nyelvû helységnévtáblával találkozhatunk,

� a Házsongárdi temetõben sorra tûnnek el a ma-
gyar sírok,

� a kolozsvári Mátyás szobor majdnem eltûnt a
római kori ásatások gödreiben,

� és hogy a frontvárosként emlegetett Marosvá-
sárhely magyar ajkú lakosainak száma már nem
éri el az 50 %-ot sem.

Otthon, hiszen mindezeket feledtette a fogadó is-
kola diákjainak, tanárainak szeretete, figyelmessége,
a korondi fazekas család kedvessége, vendégszerete-
te, a nyárádszentlászlói unitárius lelkész szép szavai,
aki szerint erõs ember a magyar, hiszen évszáza-
dokon keresztül fenn tudott maradni ebben a szláv
tengerben.

Természetesen ennek a találkozónak is az egyik
fõ témája a Bolyai hagyományok ápolása volt. A Te-
leki Téka egy kis kiállító termében megtekinthettük a
Bolyai család fennmaradt kéziratait, értekezéseit, kü-
lönbözõ használati tárgyait.

Kézzelfogható közelségbe került mindaz, amirõl a
salgótarjáni bolyais diák csak könyvekbõl szerezhet
tudomást a Bolyai vetélkedõre történõ felkészülés al-
kalmával. A névadóról rendezett vetélkedõ is az
egyik közös vonás a szövetség iskolái között, hiszen
közösek az ünnepeink, megemlékezéseink.

Kirõl is szól hát iskolánk legrangosabb ünnepe?
Bolyai Jánosról, a világhírû matematikusról, a ma-
gyar tudomány legnagyobb alakjáról. Úttörõ volt a
nemeuklideszi geometria megalkotásában, felépítet-
te az abszolút és a hiperbolikus geometriát, melyek
Eukleidész 5. posztulátuma figyelmen kívül hagyá-
sán, illetve tagadásán alapulnak. Hatására az axioma-
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tikus gondolkodás széles körben elterjedt, a matema-
tika egésze átalakult, és az új gondolkodásmód nyo-
mot hagyott az egyetemes emberi kultúrán. És hogy
ez az elmélet mikor és milyen körülmények között
született, azt talán legjobban Prékopa András a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tagja, egyetemi tanár ír-
ta le. „Milyen sors vár arra, aki megold egy kétezer
éves problémát, és nem a kor tudományos központ-
jainak egyikében tevékenykedik, hanem azoktól tá-
vol, egy valószínûtlen helyrõl adja jelét korszakalko-
tó felfedezésének?

Egy ilyen régi probléma megoldásának bejelentése
önmagában is gyanút kelt, hiszen a felvetéstõl a meg-
oldásig eltelt idõ túlságosan hosszú. Amit a sors Bolyai
Jánosra kiszabott a párhuzamosok kétezer éves prob-
lémájának megoldása után, nem egyszerûen mellõzés
vagy agyonhallgatás, hanem értetlenség és ledorongo-
lás éltében, holtában egyaránt.” Tudósainknak, a Bo-

lyai-kutatóknak köszönhetõ, hogy felfedezései, elmé-
letei, munkája nem veszett el a történelem süllyesztõ-
jében és ma már a Bolyaiak emlékezete élénken él az
emberekben. Számos iskola, alapítvány, intézmény
õrzi az õ és az apja nevét Erdély keleti végétõl a fõvá-
roson át Szombathelyig. A Bolyai név egyben kötelez
is tanárt és diákot egyaránt. Hiszem, hogy az elmúlt
közel öt évtized alatt olyan közös munkát végeztünk,
amely méltóvá tette iskolánkat a név viselésére. Bizo-
nyítja ezt a 4,2-es iskolai átlageredmény, a kiemelkedõ
érettségi átlag, a sok nyelvvizsga bizonyítvány, a 90%-
os felvételi eredmény, az országos tanulmányi és
sportversenyek számtalan elõkelõ helyezése. Kívá-
nom, hogy iskolánkban a továbbiakban is olyan érték-
teremtõ, értékmegõrzõ munkát folytasson tanár és di-
ák, amire elõdeink is büszkék lehetnek. Ezen gondo-
latok jegyében a Bolyai Napok rendezvénysorozatát
megnyitom.
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