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A Világemlékezet listájára került Bolyai János Appendixe 
2009. január 15. MTI 

 

 

Az UNESCO Világemlékezet listájára került Bolyai János 
Appendix című műve, ezt csütörtökön jelentik be ünne-
pélyes keretek között a Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárában (MTAK) - tájékoztatott Náray-Szabó Gábor 
akadémikus, a MTAK főigazgatója. 
 

 
 

Bolyai János 

 
Magyar Világemlékezet Nemzeti Bizottsága a 

hazai szellemi hagyatékok közül 2007-ben első 
helyen Bolyai János Appendix című művét és az 
abban foglalt abszolút geometria tételeit javasolta 
az UNESCO Világemlékezet listájára. ”Az UNES-
CO Világemlékezet listája hasonlít az ENSZ-szer-
vezet világörökségi programjára, ám ez esetben 
nem tájak vagy építmények, hanem legfőképp do-
kumentumok képezik a részét” – ismertette a fő-
igazgató, kiemelve, hogy ez nagyon fontos ese-
mény Magyarország és a magyar kultúra számára. 
 

”Úgy gondoltuk, hogy nem szégyen felaján-
lani Bolyai János Appendix című művét az UNES-
CO Világemlékezet számára, amely elfogadta a ja-
vaslatot. Január 9-én kaptuk az UNESCO Magyar 
Nemzeti Bizottságától a hivatalos értesítést arról, 
hogy felvették. Két további jelöltünk is van, re-
méljük, hogy azok is felkerülnek a Világemlékezet 
listára” – tette hozzá az akadémikus. 
 

Ismertetése szerint Bolyai János (1802-1860) 
Appendix című művéből három példányt őriznek 
az MTA Könyvtárának kézirattárában. Ebből az 
egyik példány azért érdekes, mert át van szur-
kálva. Bolyai János ugyanis elküldte Lengyelor- 

szágba a munkáját, ahol ”valamilyen járvány el-
kerülése végett átfüstölték a postán az irományo-
kat és ezek a lyukak most is látszanak rajta.” ”A 
csütörtöki esemény igazából nem Bolyai Jánosról 
szól, hanem a világhírű matematikus ürügyén a 
tudomány és a művészet kapcsolatáról” – hangsú-
lyozta Náray-Szabó Gábor. 
 

A Tudomány és művészet párbeszéde című 
rendezvényre a MTAK Agora programsorozatában 
kerül sor. A világhírű magyar tudósról, a nem-
euklideszi geometria korszakalkotó eredményei-
ről, tudománytörténeti jelentőségéről beszélget-
nek majd a rendezvény résztvevői, bevonva a je-
lenlévő érdeklődőket. Az esemény moderátora 
Nagy Dénes professzor, a beszélgetőtársak pedig 
Prékopa András professzor, akadémikus és Ko-
vács Attila festőművész, a Magyar Képzőművésze-
ti Egyetem docense lesz. A rendezvény ”nagyon 
izgalmasnak ígérkezik, mert a Bolyai-párhuzamo-
sok axiómával kapcsolatban Kovács Attilának kü-
lönböző művei születtek, amelyeket bemutatunk 
egy kiállítás keretében. Ily módon a kétféle meg-
közelítés, a tudományos és művészeti, a racionális 
és az érzelmi találkozik majd” – mondta Náray-
Szabó Gábor. 
 

Az MTA ismertetése szerint a rendezvényhez 
csatlakozik Kovács Attila 1, 2, 3, 4, 5 meta-vonal 
pozíciófüggőségben, 1984 címmel megrendezett 
kiállítása. Kovács Attila festőművész 1958-tól fes-
ti nem-ábrázoló, tisztán strukturális képeit meg-
számlálható elemekkel. Az 1960-as évek óta fog-
lalkozik a nem-euklideszi vizualitás megfogalma-
zásával és megvalósításával. Az 1, 2, 3, 4, 5 meta-
vonal című szekvencia (72 tusrajz, 20x20 cm) 
Bolyai János tiszteletére készült az 1980-as évek 
elején, első bemutatásuk 1987-ben a németorszá-
gi Ludwigshafenben, a Wilhelm Hack Múzeum-
ban volt. A kiállítás az MTAK Vasarely-termében 
2009. január 30-ig tekinthető meg, hétfőtől pén-
tekig 10-től 18 óráig. 
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Egy japán tudós – Dr. Shokotu Faisi – levele 1963-ból. 
 

 

IGEN TISZTELT SZERKESZTŐ ÚR! 
 

Tulajdonképpen nekem nem illene a magyar 
kérdésbe avatkozni, mivel japáni fajú vagyok és a 
japáni nemzetséghez tartozom, akkor is, ha je-
lenleg, mint USA állampolgár Argentínában élek. 

Miután azonban egy igen jó barátom átolva-
sásra átadott néhány magyar újságot és ezek egyi-
kében a Vasárnapi Levélben Dr. Farkas László és 
Magyar László urak olyan tónust ütnek meg saját 
nemzetükkel kapcsolatban, mely az általam tisz-
telt és szeretett magyar ’fajt’ és ’népet’ teljesen 
előnytelenül állítja be, kérem engedjék meg, hogy 
e történelmi kérdésben néhány szót mondhassak. 
Mi – néhányan – japáni őstörténet kutatók abban 
a hitben nőttünk fel, hogy a világ legnemesebb 
nemzete és fajtája a magyar (: ma - maya-ar.) Ké-
rem definíciómra nem a hitleri nominalizmust 
alkalmazni!... 
 

A ’Felkelő Nap’ birodalmi ivadékainak hittük 
és hisszük Önöket, kedves magyar testvérek, aki-
ket, a történelmi karma messzire sodort el. Faji 
kiválóságukat és első szerepüket elismerve érkez-
tünk annak idején Budapestre, magyarul tanulni 
Imaoka Dzsuicsiro vezetése alatt.  

 

Harminc év szemléletével ma meg kell álla-
pítanom a következőket: 
1./ Igaz Magyar történelemírás sem a Habsburg, 
sem a Horthy kormány alatt nem létezett. A Habs-
burgok saját érdekükben elpusztítottak mindent, 
ami az ősi eredetre utal. 
A Horthy korszak illetékes szerve – a Teleki Pál 
Történelmi Intézet – saját nevelésű céhbeli tudó-
sai pedig, Hóman Bálint vezetésével ’átértékelték’ 
az amúgy is hiányos magyar történelmet a római 
katolikus egyház és a Habsburg ház javára. 
2./ Valóságos faji mítoszok alapján dolgozó tör-
ténész – miképp a görögöknél van – ebben a gár-
dában nem létezik, mert, hogy értékelnék azok a 
mítoszok erejét és igazságát, akik a Nemzeti Kró-
nikájuk hitelét is lerontották?! Egyetlen Dr. Far-
kas vagy Magyar László tendenciájú történész sem 
hivatkozik a Magyar Krónikákra... 

Mivel azonban a magyar nemzet, faj és nép – 
vagy nevezzék, ahogy akarják – történelmi kutatás 
szempontjából csak olyan elbírálás alá kell hogy 

essen, mint a többi nemzet faj és nép. – Kérdezem 
Önöktől, kedves magyar történész kartársak, miért 
hivatkoznak mindig a saját fajuk determinációs 
kérdéseiben a hitleri anomáliákra?... 

Miért nem hivatkoznak a biblikus Izrael faji 
hasonlatosságokra?... Izrael faj, nép és nemzetség 
– tehát ugyanúgy a magyar, japáni, görög, arab is 
faj, nép és nemzetség! 

És miért nem oldják meg végre Önök – ma-
gyar tudósok – a Bibliában hemzsegő magyar el-
nevezések, nevek, földrajzi helyek problémáit? 

Innen messziről jobban látszik az igyekezet 
is, meg a hamisság is. Valójában a magyar fajta 
igen elkeveredett már. A ’magyar’ történelemírás 
tudósai is ilyen kevert vérűek. 

Van német-magyar, szláv-magyar, román-ma-
gyar, izrelita-magyar keveredésű történelemtudós 
is. 

Érdekes kívülről megállapítani azt, hogy ezek 
egyike sem az igaz magyar történelmet kutatja, 
hanem a németek, szlávok, románok és izraeliták 
javára akarja a magyar történelem igazságait elfer-
díteni. 

Ezzel kapcsolatban csak egyetlen kérdést 
szeretnék intézni egyesekhez a kartársakhoz és 
rajtuk keresztül minden magyarhoz, nevezetesen: 

’Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete 
a Magyar, amelynek származását, történelmét 
minden más népség elhomályosítani igyekszik...?’ 

És mik állnak e-mögött a homályosító érdek-
szövetség mögött...? 

Addig is, amíg erre önök válaszolni fognak, 
mi japániak és az összes turáni törzsekhez tarto-
zók, Pakisztántól Szibériáig és a Hindusoktól Bur-
máig – a legősibb ’egynyelv’ elemeit legtisztábban 
megtartó nyelven ’magyarul’ írjuk ÉBRESZTŐN-
KET a csaknem 800 millió testvéreinkhez. És 
ezzel a MAGYAR NÉPNEK, FAJNAK és NEM-
ZETSÉGNEK akarunk a legősibb származásáért 
és sok ezer éves tradícióiért tiszteletet adni... még 
akkor is, ha Önök magyarok ezt a tényt erőszakkal 
megsemmisíteni kívánják! 

Egyet azonban tartson szem előtt minden ma-
gyar – még akkor is, ha ...történetesen történe-
lemtudós: A ’NAP’ az önök Istene is – keleten 
kél, és nyugaton nyugszik. 
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A nepáli papok, Dalai Láma, Pio Atya 
és Mihály arkangyal üzenete a magyarokhoz    

 

 

A nepáli /kasmír/ papok: 2005-ben kijelentették, 
hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most ”va-
júdik a Föld és a Kárpát-medencében szüli a jö-
võt.” 
 

A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyar-
országi tartózkodása idején így szólt a magya-
rokhoz:  
”Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen 
büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi 
biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és 
spirituális megújhodása az Önök országából fog 
elindulni. A világ szívcsakrája az Önök országá-
ban, a Pilisben található. Ez a spirituális megúj-
hodás már megindult Önöknél!”  
 
 
A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz:    

”Magyarok! 
Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság 
és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. 
A lehetőség mindazon által eljött az Önök számá-
ra, hogy kibontakoztassák képességeiket és meg-
mutassák a világnak szellemüket, kezdeményező 
képességüket. 
Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Ép-
pen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen aka-
dállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad, 
hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságu-
kat. Bizakodónak kell maradniuk! 
Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbál-
kozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen 
nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, 
dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban 
gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a ne-
mes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgál-
ják. Az emberek sokszor – és ez a politikusokra 
különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. 
Ez nem helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez 
az én tanácsom. Köszönöm. ” 
 
 
Pio Atya     

”Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egy-
szer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok 
szenvedés vár még rájuk, de egész Európában, pá- 

ratlan dicsőségben lesz részük. 
Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldog-
ság árad majd az emberiségre. 
Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őran-
gyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne 
erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!” 

Padre Pio (1887-1968) 
 
 
Mihály Arkangyal üzenete a Magyaroknak.     

Közvetítő médium: Célia Fenn 
2005. 10. 16. Bp. Közgazdasági Egyetem. (Test-
Lélek-Szellem-en ea.)  
(Az alábbiak az élő közvetítésen lejegyzetelt, nem 
teljes üzenetet tartalmazzák.)  
Mihály Arkangyal: 
– Csodálatos ország. Szeretet és béke található. 
Erős és ellenálló emberek. 
Készek az új társadalom létrehozására. 
Részei vagytok az Új Bolygó felépítésének. 
Szeretet megosztása másokkal /feladat/ 
Fénylények vagytok. Nagyon erősek vagytok. 
Megbocsátás, továbblépés: új világot teremtetek. 
A SZERETET vezessen benneteket! 
Szívből teremtsetek! 
Készen álltok a fény vezetői lenni. /a város (Bp.) 
és az ország/ 
Magyarország Fénytoronnyá válik! 
VILÁGÍTÓTORONY! 
A szeretet és a fény áldásával hagyunk most el 
benneteket. – 
/A médium elmondta, hogy a teremben fölöttünk 
lángokat látott/ 
 
Hallgatói kérdés: 
– Mi az üzenete annak, hogy a Szent Koronán 
Mihály és Gábriel arkangyalok vannak? 
 
Mihály Arkangyal: 
– Ennek az országnak különleges feladatai van-
nak, ezt jelzik ezek a képek a Szent Koronán. 
A Magyar emberek lelke gyönyörű! Mit tudtok a 
lelketekből felajánlani a világban? 
Meg tudjátok teremteni azt, amit akartok! Erősek 
vagytok! 


