
„Semmibõl, egy új, más
világot teremtettem” – írta
egy alig 21 éves fiatalember
apjának 1823. november 3-
án Temesváron. Figyeljünk
az évszámokra, hiszen a ma
élõ ember számára is ez az
igazán megdöbbentõ és le-
nyûgözõ: 21 évesen, 1823-
ban Bolyai János – minden
idõk egyik legeredetibb gon-
dolkodású matematikusa –
olyan korszakalkotó felfede-
zést tett, ami messze meg-
elõzte korát és késõbb a mo-

dern tudomány nagyjait is ámulattal töltötte el. Eötvös
Lóránd mondotta egyszer egyik emlékbeszédében:
„csak az az igazi tudomány, amely világra szól; ez va-
lósult meg Bolyai alkotásával egyszer; ilyen teljes mér-
tékben talán egyetlenegyszer.” A matematikában zse-
niálisat alkotó katonatiszt munkáit azonban a kor em-
bere értetlenül fogadta, csupán virtuóz hegedûjátékát
értette és értékelte a hallgatóság.

Az 1966-ban kapuit nyitó új gimnázium a magyar
tudományos élet egyik legnagyobb alakjának nemcsak
a nevét vette fel, hanem ezzel együtt programot is vá-
lasztott. 

Németh László gimnáziumunk névadó ünnepségé-
re írt köszöntõ szavait – „…de jelenthet a Bolyai név
többet, programot is..” – mottóul választva iskolánk az
elmúlt 40 tanévben mindvégig ebben a szellemben
próbálta felkészíteni, nevelni tanítványait. A tehetség
kibontakoztatása, gondozása, a minél szélesebb isme-
retanyag átadása, a tanulók felkészítése a továbbtanu-
lásra mindig is elsõdleges feladat volt számunkra. Egy-
kori és jelenlegi tanítványaink pedig partnerek voltak
céljaink megvalósításában. 

A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások, a fakul-
tációs órák, a különbözõ tantárgyi szakkörök, ver-
senyfelkészítõk, tudományos diákköri elõadások te-
hetségek egész sorát indították útra az elmúlt négy év-
tizedben. Igen nagy azon tanulóinknak a száma is,

akik a különbözõ tantárgyi versenyek valamelyikén
elindulva mérették meg tudásukat, tehetségüket. Nagy
öröm számunkra, hogy évrõl évre igen sokan jutnak
el a területi fordulókig, illetve az országos döntõkig. 

Sok tanítványunk a mindennapi munka, a tanulás
mellett rengeteg idõt áldoz arra, hogy fejlessze tudását,
képességeit a mûvészetek és a sport különbözõ terü-
letein, illetve elmélyült kutatómunkát folytasson vala-
mely tudományterületen. A kezdõ évfolyamosok be-
mutatkozó elõadásán, a Bolyai Köri elõadásokon, a
már hagyományossá váló Bolyai Esten – ami egy igazi
színháztermet megtöltõ programot kínált az elmúlt
években – csodálhatunk rá tanulóink sokszínû tehet-
ségére. Õk azok, akik elvezetnek a matematika,  fizi-
ka, kémia, az irodalom, a történelem, a földrajz, a ze-
ne tanórai kereteket meghaladó területeire. És õk
azok, akiknek népdalokat éneklõ hangja betölti az au-
lát; akiknek oboa, fagott, klarinét, hárfa, hegedû, illet-
ve tekerõlant-játékát csodálhatja a közönség. Õk azok,
akik latin és standard táncokkal, vagy pergõ ritmusú
néptánccal, költemények értõ tolmácsolásával, illetve
színészi játékukkal ejtik ámulatba a közönséget. És õk
azok is, akiknek szurkolhatunk a kosárlabda és röp-
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labdamérkõzéseken, a torna és atlétika versenyeken,
miközben megpróbálják felvenni a küzdelmet ellen-
féllel, idõvel, magassággal és távolsággal. 

Ezek a tanulók folyamatosan fejlesztik, formálják
önmagukat. Egy számukra fontos területen próbálnak
egyre jobbak, egyre tökéletesebbek lenni. Ha nem sza-
lasztjuk el az alkalmakat, ha nyitottak és kíváncsiak
vagyunk tudásukra, elõadásaikra, fellépéseikre, akkor
mi is formálódhatunk, gazdagodhatunk. Ezek azok a
találkozási pontok, amikor az átlagos és a jó találkoz-
hat a kiemelkedõvel, valamely területen kimagasló
eredményt nyújtóval. És ezek lehetnek azok a pillana-
tok, amikor az átlagos vagy jó a példát látva elindulhat
és megtalálhatja azt a területet, amelyen õ is kiemelke-
dõt alkothat. Minden csak rajtad múlik. Nyitott vagy-e
a világra, kíváncsi vagy-e arra, mi az, amit a másik job-
ban tud, s mi lehet az, amiben te is többre vagy képes. 

Hiszem, hogy ez az iskola, amely a korát messze
meghaladó tudással rendelkezõ, zseniális matemati-

kus – Bolyai János – nevét választotta, olyan mûhely-
ként mûködött, amelyben mindig felfigyeltek a többet
akarókra és segítették a tehetségeket, amelybõl a tanít-
ványokat megfelelõ alapokkal indították útnak a felsõ-
oktatásba.

„Könnyû a csecsemõnek messzire látni, ha óriások
tartják magasba” – állította Newton. Bolyai Jánosnak
sikerült messzire látni, kitekinteni abból a szûk térbõl,
amiben az emberiség Euklidész óta közel kétezer
éven át szemlélte a körülötte lévõ világot.

Ha óriások nem is lehetünk, annyit azonban eddig
is megtettünk, és ezután is ez a legfontosabb felada-
tunk, hogy tanítványaink tudását olyan szintre emel-
jük, amelynek birtokában magabiztosan választhat-
nak utat és kiteljesíthetik önmagukat, megvalósíthat-
ják vágyaikat, a mindennapok valóságává tehetik ál-
maikat.

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom. Köszönöm a figyelmet.
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