
Kedves Vendégeink, 
Kollégáim, Tanítványaink! 

Milyen idõszakban is élt
mindmáig legnagyobb mate-
matikusunk, az abszolút
geometria megalkotója? Az
1802�1860 közötti idõszak �
hasonlóan az azt megelõzõ
évszázadokhoz � igen moz-
galmasnak nevezhetõ. Tud-
juk, hogy nem volt ez soha
másképp. Európa történel-
me túlnyomó részt Közép-
Európában és azon belül Ma-

gyarország területén íródott, hiszen hazánk a történe-
lem keresztútján fekszik. Délnyugatról (Rómából) ér-
kezett a katolicizmus, északnyugatról (német földrõl)
a reformáció, észak-keletrõl a görögkeleti hit, délkelet-
rõl pedig az Iszlám, alternatívákat kínálva és konflik-
tusokat gyújtva. Keletrõl és nyugatról érkezõ hadak
vonultak át rajtunk évszázadokon keresztül. 

Az 1800-as évek elsõ felében sincs ez másként.
Szerte Európában harcok dúlnak országokért, függet-
lenségért, a nemzeti nyelv megtartásáért. Gondolko-
dók, tudósok, hazafik indítanak harcot a tudatlanság
ellen, írók, költõk keresik a változtatás lehetõségeit,
fogalmazzák meg kulturális programjukat, röpirataik-
kal rázzák fel a nemzeteket tespedt álmukból. Bolyai
János élete és munkálkodása alatti idõszakban
l az egész öreg kontinens beleremeg a napóleoni

háborúk hatásába,
l Széchenyi Ferenc gróf a nemzetnek ajándékozza

könyvtárát és gyûjteményeit, megvetve ezzel a
Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széche-
nyi Könyvtár alapjait,

l I. Ferenc kiadja a második Ratio Educationist, a
tanügy új szabályozását,

l Kölcsey Ferenc megírja a Himnusz címû költe-
ményét és Vörösmarty Mihály a Szózatot,

l Széchenyi István gróf egyévi jövedelmét ajánlja
fel a Magyar Tudományos Akadémia alapítására,

l nyelvújítási harcot indít Kazinczy Ferenc
l Bécs és Pest között megindul a gõzhajóforgalom

l forradalom és szabadságharc, majd a világosi
fegyverletétel és a megtorlás

lMagyarországon új pénzt, osztrák értékû ezüst-
forintot vezetnek be.

lMegindul az Orvosi Hetilap,
l Ferenc József és Erzsébet magyarországi köruta-

kat tesz, az uralkodó meneszti Bach belügymi-
nisztert.

A 18-19.században a természettudományok iránt a
nemesek és polgárok körében megnõtt az érdeklõdés.
A tudományágak képviselõi igyekeztek a közönség
kezébe kézikönyveket adni. Megpróbálták közvetíteni
a külföldi eredményeket, szakmunkákat fordítottak.
Megkezdõdött a tudományok szaknyelvének magya-
rosítása. Ugyanakkor a viszonylagos elmaradottságot
és a fejlõdés nehézségeit mutatja, hogy az egyetemes
és hazai tudományosság eredményei pontatlanul ke-
rültek a hazai érdeklõdõk elé. 

Olyan jelentõs teljesítményekrõl pedig - mint Bo-
lyai János abszolút geometriája - sem a közvélemény,
sem a szakma nem vett tudomást. Melyek voltak en-
nek az okai:
l a kutatási feltételek hiányosságai,
l 1840-ig az Akadémia csak a nyelv ügyével foglal-

kozott,
l az elméleti tudományosság még nem volt önálló

terület, nem különült el az oktatástól,
l a kutatás alárendelt szerepet játszott,
l a társadalmi, gazdasági élet is csak lassan fejlõ-

dött.
A legfejlettebb szintet mégis a kevés feltételt igény-

lõ � a mérnöki feladatok miatt fontos � matematika ér-
te el. Az oktatásban is jelentõs szerepet kapott, hiszen
valamennyi gimnáziumban nagy súllyal tanították. 

A XVIII. század végére érezhetõen lelassult az új
matematikai eredmények elérésének üteme. Addigra
az eredmények nagy sokasága jött létre, melyeket
azonban rendszerbe kellett foglalni, egységesíteni és
ez nem ment az egzaktságnak a korábbi szintjén. 

Megérett az idõ a párhuzamossági axióma tisztázá-
sára is. A tudományos világ egy elegáns bizonyításra
várt, arra, hogy valaki ezt levezeti a többi axiómából,
ám nem ez történt. Az újkor matematikatörténetének
legragyogóbb fejezete következett be, melynek során
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bebizonyosodott, hogy amit a túlnyomó többség várt,
az lehetetlen. Az áttörés Bolyai János és az orosz
Nyikolaj Ivanovics Lobacsevszkij munkájának ered-
ményeként született meg. 

Bolyai mûvének jelentõségét azonban csak halála
után ismerték el, akkor sem ellenállás nélkül. Életé-
ben nem értették meg zseniális gondolatait, melyek
már huszonegy éves korában megérlelõdtek benne.
Aki viszont megértette Bolyai gondolatait, nevezete-
sen Gauss, a "matematikusok fejedelme", méltatlanul
viselkedett Bolyai Jánossal szemben, amikor 1832-
ben az Appendixrõl véleményt nyilvánított. Azt írta
Bolyai Farkasnak, hogy János mûvét nem dicsérheti,
mert ez azt jelentené, hogy saját magát dicséri, ugyan-
is az abban foglalt eredmények, és az út, melyen jár-
va ezek megszülettek, szinte szó szerint megegyezik
saját munkájával. Gauss 1855-ben bekövetkezett halá-
la után hagyatékát feldolgozták, és említett állításának
írásos bizonyítékát nem találták. 

Gauss késõbbi magatartása is kifogásolható, ami-
kor tudomást szerzett arról, hogy az orosz Loba-
csevszkij is felfedezte lényegében ugyanazt, mint Bo-
lyai János. Lobacsevszkijt 1842-ben megválaszttatta a
Göttingeni Királyi Társaság külföldi levelezõ tagjának.
Bolyait azonban nem tájékoztatta arról, hogy van még
más is, aki hasonló eredményeket ért el, mint õ.

Bolyai János élete végén ideje nagy részét az Üdv-
tan megírására fordította. Ezzel egy, a boldogság útjá-
ra vezérlõ enciklopédiát igyekezett adni az emberiség-
nek. A meg nem értettség korán visszavonulásra kész-
tette, elhagyatva halt meg. 1860. január 29-én temet-
ték jeltelen sírba. Késõbbi azonosítását is csak katonai
zubbonyának fémgombjai és kardja tette lehetõvé.

Bolyai János tudományos nagyságát halála után kül-
földön fedezték fel. Az Appendix megjelent olasz, fran-
cia, majd angol nyelven. A hazai elismerés csak ezután
következett. A XIX-XX. század fordulóján a kontinen-
sen már széles körben ismertté vált mûve. Angolszász
területen is voltak, akik megismerték és lelkesedtek ér-
te, de jóval kevesebben, mint Európában. 

A jelen kor embere számára � aki az internet vilá-
gában él és egy-egy felfedezés, újítás a bejelentés pil-
lanatában a világ minden pontján olvasható � talán
érthetetlen, hogy miért nem kapott nagyobb elisme-
rést kiváló matematikusunk. Bolyai János tudása,

munkássága évtizedekkel meghaladta korának tudo-
mányos társadalmát. A matematika tudománynak
idõre volt szüksége, hogy felismerje munkájának
nagyszerûségét. Magyarországi és erdélyi matemati-
kusok, Bolyai-kutatók érdeme, hogy életmûve ma
már a világ egyetlen pontján sem ismeretlen. 

A Magyar Világemlékezet Nemzeti Bizottsága a ha-
zai szellemi hagyatékok közül 2007-ben elsõ helyen
Bolyai János Appendix címû mûvét és az abban fog-
lalt abszolút geometria tételeit javasolta az UNESCO
Világemlékezet listájára. Ez a lista hasonlít az ENSZ-
szervezet világörökségi programjára, ám ez esetben
nem tájak vagy építmények, hanem legfõképp doku-
mentumok képezik a részét. 2009 januárjában jelen-
tették be ünnepélyes keretek között a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Könyvtárában, hogy Bolyai János
Appendix címû mûve felkerült az UNESCO Világem-
lékezet listájára. 

Csokonai Vitéz Mihály Magánossághoz címzett
ódájában már 1798-ban megfogalmazta a semmibõl új
világot teremtõ szellemi erõ, géniusz feladatát. Bolyai
e küldetést teljesítette be, zsenialitása összecsengett a
század tudományos törekvéseivel, felfedezõ szándé-
kával. Költõ és tudós közös tragédiája, hogy csak az
utókor elismerésében reménykedhettek.

Bátran állíthatjuk, hogy Bolyai János munkája nem
volt hiábavaló, életmûve a tudományos életben méltó
helyre került. Az utókor feladata- így a miénk
�bolyais� tanároké és diákoké is-, hogy szellemi ha-
gyatékát õrizzük és továbbvigyük, hogy életének, tö-
rekvésének üzenetét megértsük és átadjuk a követke-
zõ nemzedéknek. S hogy mi az üzenet? Bolyai életét
és munkáját tekintve lehet mindenkinek más és más.
De lehet az is , hogy minden - akár történelmi korból,
akár társadalmi  vagy kulturális nehézségbõl fakadó-
probléma ellenére a bennünk rejlõ legjobbat, legtöb-
bet kell megvalósítani. Lehet az is, hogy a mindenna-
pi gondokon felülemelkedve járjuk a magunk útját,
õrizve a tudás értékét, hasznára válva a kisebb-na-
gyobb emberi közösségnek, ellentmondva a jelenkori
fogyasztói társadalom értékrendjének, s hinni abban,
hogy Bolyai munkássága nem volt hiábavaló: az em-
beriség boldogsága rajtunk is múlik. 

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom!
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