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Könyvszemle

Bolyai emlékkönyv 

A Bolyai bicentenárium alkalmából nem-
csak számos konferenciát, megemlékezést, 
koszorúzást tartottak, de jelentõs az a könyv-
termés is, ami a jubileumnak köszönhetõ. En-
nek egyik darabja az Erdélyi Magyar Mûszaki 
Tudományos Társaság által kiadott Bolyai 
emlékkönyv, amely tizenegy tanulmányt 
tartalmaz, és Babits nevezetes költeményével 
a Bolyaival kezdõdik. 

A vers után a kötet egyik szerkesztõjének, 
Puskás Ferencnek Elõhang a Bolyai-em-
lékkönyvhöz címmel egy rövid összefogla-
lása következik Bolyai János életérõl és 
alkotásairól. A továbbiakban azután bizo-
nyos logikus sorrendben követik egymást a 
tanulmányok. Elõször is a Bolyai János által 
felfedezett nem-euklideszi, abszolút (más 
néven hiperbolikus) geometria  ismerteté-
sét találjuk meg Bitay László és Orbán Béla 
tollából két külön tanulmányban (Bolyai 
János új geometriája és A Bolyai geometria 
modelljeirõl). Ezeket két fizikus, Gábos Zol-
tán és Toró Tibor tanulmánya követi, akik 
a fizika szempontjából mutatják be Bolyai 
korszakalkotó eredményének a hatásait 
(Bolyai János térelmélete és Bolyai János, 
a „Scientia Spatii” megalkotója és a fizika 
geometrizálásának úttörõje). 

Ismeretes, hogy Bolyai János pályáján és 
életében jelentõs szerepet töltött be a bécsi 
Császári és Királyi Hadmérnöki Akadémia és 
egyáltalán az a tény, hogy 1832-ig aktív, majd 
nyugállományú mérnökkari tiszt volt. Ezt 
egész életén keresztül aláírásánál legtöbbször 
fel is tüntette. Életének, pályájának ezekrõl 
a vonatkozásairól szól részletesen Ács Tibor 
dolgozata. 

Bolyai János jelentõségét Erdély tudomá-
nyosságában Benkõ Samu mutatja be (Bo-
lyai János az erdélyi panteonban, Kolumbán 
József pedig leírja azt a folyamatot, ahogy az 
új geometriai felfogás fokozatosan tért hódí-
tott a tudományos gondolkodásban (Bolyai 
János a tudomány tükrében). 

Bolyai János neveltetésében és egyáltalán, 
korszakalkotó eredményeinek elérésében ta-
gadhatatlan édesapjának, Bolyai Farkasnak 
az érdeme. Érthetõ ezért, hogy vele külön 
is foglalkozik a kötet egyik tanulmánya. A 
két Bolyai – bár Farkas 1775-ben Bólyán, 
János 1802-ben Kolozsváron született –  éle-
te jelentõs részét Marosvásárhelyen töltötte. 
Errõl szól Weszely Tibor Marosvásárhely és 
a Bolyaiak címû írása. 

A Bolyai család egyébként Erdély egyik 
legrégebbi nemesi családja. Az elsõ írásos 
emlék 1302-ben emlékszik meg egyik õsük-
rõl. Oláh-Gál Róbert errõl a családról és 
családfáról ír Adalék a 700 éves Bolyai család 
történetéhez címmel. 

Elmondható, hogy a kis könyv kétségte-
lenül gazdagította az egyébként sem sze-
gény magyar Bolyai-irodalmat. Mert – szeren-
csére – ma már nem igaz, amit a francia 
Guillaume-Jules Hoüel és az amerikai Bruce 
G. Halsted írt le a maga idejében (idézve 
Kolumbán József cikkében): „Kétlem, hogy 
Erdély sok olyan jelentõs férfiút termett 
volna, mint a két Bolyai, és a tudomány 
szeretetének hiányában saját nemzetük 
iránt érzett szeretet kellene, hogy ösztökélje 
a magyarokat a velük való foglalkozásra”. 

„A kazányi egyetem megértõbb volt, mint 
a marosvásárhelyi kollégium. Kérésünkre 
elküldte közleményeit (ti. Nyikolaj Ivano-
vics Lobacsevszkij közleményeit - B. D.) 
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tudományos társaságunknak, továbbá meg-
köszönték nekem azt a fáradozást, amelyet 
Lobacsevszkij munkáinak terjesztése körül 
végeztem; kitüntettek azzal is, hogy tiszteleti 
taggá választottak, továbbá minden informá-
ciót megígértek Lobacsevszkijrõl, amit csak 
óhajtottam.” (Guillaume-Jules Hoüel, 1967). 

„… abban az országban, melynek Bolyai 
János lángesze épp annyi jogot szerzett (ti. 
mint Lobacsevszkij; B. D.) a nem-euklideszi 
geometria megteremtésének dicsõségében 
– Magyarországon – megelégednek azzal, 
hogy a budapesti Matematikai és Fizikai Tár-
sulat a rég beroskadt marosvásárhelyi sírra 
emlékkövet állíttatott.” (G. B. Halsted, 1895) 
Tegyük még hozzá, hogy – mint Benkõ 

Samu egy másik tanulmányában tudósít róla 
– 1869-ben Eötvös Józsefhez, mint a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökéhez fordult 
a római tudományos akadémia matematikai 
osztályának elnöke azzal a panasszal, hogy 
három év óta, mind õk, mind a párizsi és 
bordeaux-i akadémia tízszer írtak a marosvá-
sárhelyi kollégiumnak, mert érdekelték õket 
Bolyai hátrahagyott irományai, de választ 
nem kaptak. (Szerkesztette: Puskás Ferenc 
és Tibád Zoltán: Bolyai emlékkönyv. Erdélyi 
Magyar Mûszaki Tudományos Társaság, 
Cluj-Napoca, 2002, 125 p.)

 Berényi Dénes
 az MTA rendes tagja

Hargittai István –
Hargittai Magdolna: Szimmet-
riák a felfedezésben

Hargittai Istvánra „rájár a rúd“, mostanában 
sûrûn reflektálnak újabb s újabb köteteire, 
többek között a Magyar Tudomány hasáb-
jain is. Persze ez nem mostani „szokás”; az 
említett periodikában 1985-ben magam 
méltathattam Szimmetria – egy kémikus 
szemével címû monográfiáját.

Az általa feldolgozott téma egyre felfutóbb 
státusú (maradjunk csak a Magyar Tu-
dománynál: 1999 márciusában Szimmetria 
a tudományban és a mûvészetben címmel 
tematikus számot adtak ki a szerkesztõk).

A Hargittaiéknak is fontos Arthur Koestler 
A teremtésben az alkotást olyan örömszerzõ 
tevékenységként kategorizálja, amely új 
mintázat formájában érhetõ tetten, méghoz-
zá azáltal, hogy a régi (túlnyomóan) szim-
metrikus képletet átstrukturálja. De utalha-
tunk Selye János Álomtól a felfedezésigjére, 
a tudós örömszerzõ munkálkodása során 
a teremtés folyamatáig jut el, s tudományos 
felfedezései törvényszerûségek új harmó-
niáját vetítik elibénk.

Hargittaiék Bevezetésükben a szimmet-
ria-probléma iránti érdeklõdésük kezdetét 
az 1960-as évek végére, az 1970-esek elejé-
re datálják. Hogy érdeklõdésük mennyire 
kurrens tudományos mezõre csábította õket, 
annak bizonyítéka immár újfent tárgyiasult. 
A szerzõk hat életmû tükrében villantják fel a 
felfedezések és a szimmetria összefüggéseit 
(Johannes Kepler, Buckminster Fuller, Linus 
Pauling, Alekszandr Kitajgorodszkij, John 
Bernal és Pierre Curie a kiválasztottak).

A szimmetria fogalmát pásztázva kardi-
nális kérdésekrõl szólnak érdeklõdõ laiku-
soknak, s azt hangsúlyozzák, hogy a szim-
metria gyakran társul a szépséggel, olykor 
akár a szomorú szépséggel (nagyon szubtilis 
itt Alekszandr Puskinra való hivatkozásuk). 
A szimmetrikus minõsítés nagymértékben 
személyes, a Polányi Mihály értelmében vett 
személyes tudás szintjén. A maradéktalan szim-
metria steril, élettelen, s mint ilyen, idegen az 
emberi természettõl. Ugyanakkor már az ér-
zékelés pszichés folyamatában is kimutatható 
a szimmetria jelentõsége.

Rövid szemlénkben két fõrészre tekin-
tünk: A Keplerrõl és a Curie-rõl szólókra.

Kepler a bolygómozgás három törvényét 
mesteri modellálással konstruálta; ezt vélhet-
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