
Kedves Kollégáim,
Tanítványaink!

Iskolánk legrangosabb
rendezvénye a Bolyai Napok
kettõs ünnep tanár és diák
számára egyaránt. Kettõs,
hiszen egyrészt megemléke-
zés a világ egyik leghíresebb
matematikusáról, Bolyai Já-
nosról, másrészt pedig a tu-
dás, a tudomány ünnepe is.
A hányatott sorsú, jeltelen
sírba temetett zseni - akit
kora nem értett meg – mara-

dandót alkotott a matematikában. Felfedezésére,
munkájának eredményére a legújabb kor tudósai, az
ûrhajózás szakemberei is támaszkodhattak. 

Talán nincs is még egy olyan magyar tudós, aki-
nek életét, munkásságát a mai napig ilyen sokan ta-
nulmányoznák. Marosvásárhelytõl Budapestig
számtalan „Bolyai-kutató” újabb és újabb anyagok-
kal gazdagítja iskolánk névadójának életmû-gyûjte-
ményét. Könyvtárnyi a Bolyaiak életét és munkássá-
gát bemutató írások száma, egyesek szerint 25 000-
re tehetõ. Olvashatjuk ebben az anyagban matemati-
kai munkáit, de megismerhetjük a virtuóz zenészt, a
kiváló kardforgatót, a párbajhõst és az élete végén az
emberi boldogságot keresõ filozófust. 

Életében fõ mûvén, az Appendixen kívül más
munkája nem jelent meg nyomtatásban. Bolyai Já-
nos élete végéig napestig dolgozott, papírlapokra,
szeletkékre rögzítette gondolatait. Ez a sok ezer olda-
las hagyaték, amelynek java részét ma a marosvásár-
helyi Teleki-Bolyai Könyvtárban õrzik, számos érté-
kes kincset rejt. Toró Tibor temesvári fizikus hívta
fel a figyelmet Bolyai János egy kézirattöredékére,
amely azt sejteti, hogy zseniális elõrelátással felis-
merte a gravitációs erõtér és a geometriai térszerke-
zet összefüggését. A kilencvenes években pedig,
amikor már azt hitték, hogy minden lényegeset el-
mondtak az abszolút geometria felfedezõjérõl, Kiss
Elemér professzor fedezte fel azt, hogy Bolyai János
kéziratai algebrai és számelméleti kincseket, gondo-
latokat is rejtenek. Azóta tudjuk, hogy Bolyai János

a matematika ezen ágaiban több olyan tételt talált –
de nem publikált –, amelyet késõbb mások újra felfe-
deztek, s ma az õ nevüket viseli. 

A zseniális matematikus élete, munkássága azonban
nem volt hiábavaló. A Bolyaiak nevét és szellemét ma
már számos intézmény, róluk elnevezett díj õrzi: 

Bolyai János Matematikai Társulat, Katonai Mû-
szaki Fõiskola, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Tele-
ki-Bolyai Könyvtár, Bolyai-jutalom, valamint a Bolyai
János Kutatási Ösztöndíj. És végül, de nem utolsó
sorban ma már Magyarországon is számos iskola vi-
seli Bolyai János nevét. 

Hat magyarországi és három határon túli középiskola
nemcsak közös névadót talált, hanem egymásra is rátalál-
tak és immáron 12 éve szoros kapcsolat fûzi össze õket.
A zseniális matematikusok neveit viselõ iskolák ünnepei
közösek, hagyományápolásuk szinte megegyezik. Az
évente megrendezésre kerülõ bolyai találkozók pedig az
összetartozás, a kultúra és a tudomány ünnepei. Ebben
az évben a budapesti találkozón is számos területen mér-
hették össze tudásukat a bolyaisok. A matematika mellett
városismereti, anyanyelvi vetélkedõk, logókészítés, szín-
padi elõadások, iskolabemutató-film készítése szerepelt a
palettán. Az izgalmas vetélkedõk, a vidám elõadások mel-
lett meghatottan néztük a trianoni döntés által határon
túlra került települések gimnáziumainak filmjeit. Szívszo-
rító, de egyben felemelõ is volt a kárpátaljai kis iskola – a
kis testvér – elõadását és felvételét látni. 

Látva s hallva a tanulókat, az intézmény vezetõjét, sok
dolog átértékelõdött bennünk. Nekünk, az anyaországi
tanulóknak és tanároknak – bár mindennapi gondokkal
mi is küzdünk – alapvetõen a közös munka, a tanítás-ta-
nulás a feladatunk. Ott az idegen környezetben nemcsak
az iskola, hanem az egész, határainkon kívül rekedt ma-
gyarság küzd a fennmaradásért.  Az intézmény vezetõje
kissé szégyenkezve nyilatkozta, hogy õk, legkisebb isko-
laként nem tudnak annyit adni, mint a magyarországi
középiskolák. Pedig tõlük kapjuk a legtöbbet. Tõlük és a
marosvásárhelyi, zentai kollégáktól, tanulóktól. Példát:
� az anyaországhoz, a magyarsághoz való ra-

gaszkodásból,
� elkötelezettségbõl az anyanyelv ápolása iránt,
� a barátság, a testvériskolai kapcsolatok megbe-

csülésébõl
� és talán ami a legfontosabb, hazaszeretetbõl.
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Mindennapi küzdelmük, munkájuk álljon példa-
ként elõttünk is, hogy a fontos, igazi értékekért
küzdjünk. Úgy gondolom, hogy iskolánkban az el-
múlt évtizedekben ilyen szellemiségben dolgozott
tanár és diák egyaránt, hiszen a Bolyai név kötelez.
És hogy jó úton jártunk, azt a több mint 45 év sok-
sok eredménye bizonyítja, amelyekre büszkék le-
hetünk. 

A Bolyai Napok tehát nemcsak megemlékezés
névadónkról, hanem egyben a tudás, a tudomány ün-
nepe is. Bár még nem egy teljes szorgalmi idõszak le-
zárása, de már mérlegre tesszük, hogy mit végeztünk
ebben a tanévben. Sok tanuló és tanár dolgozott
azért, hogy a különbözõ tantárgyi-, zenei- és sport-
versenyeken szép eredmények születhettek. Õket is
ünnepeljük hát a mai napon.

A tudományos ülésszakon pedig láthatjuk a tanév Bo-
lyai Köri elõadásai közül a legsikeresebbeket. Öröm szá-
munkra, hogy sok olyan diákunk van, akik a mindennapi
munka, a tanulás mellett különbözõ tantárgyakban, tudo-
mányterületeken elmélyültebb munkát folytatnak. S büsz-
kék lehetünk arra, hogy az elmúlt több mint 45 évben sok
olyan tanítványunk volt, akik most valóban egy tudo-
mányterület elismert szakemberei. Kutatók, orvosok, jo-
gászok, közgazdászok, egykori bolyaisok, akik a tudomá-
nyos diákköri elõadásokon bontogatták szárnyaikat. 

Hiszem, hogy iskolánk az elkövetkezõ években is
olyan szellemi mûhelyként mûködik majd, ahonnan
sok olyan tanítvány kerül ki, akikre a jövõ nemzedé-
ke is büszke lehet majd.

Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok rendez-
vénysorozatát megnyitom.

6

A 30. évkönyv elé


