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● A kollekciók kifejezés a szerkesztőség által lét-
rehozott gyűjteményeket takarja. Az értékelés 
készítésekor 55 tematikus, szubjektív összeállí-
tású (pl. albumok, drámák, filmek) és 11 „egyéb” 
témájú (pl. ajánlott könyvek, Könyves blog: 2012 
legjobb könyvei, Rukkarácsony) gyűjteményt ta-
lálunk. A gyűjteménylista mellett fel van tüntetve 
az is, hogy hány könyv lett besorolva az egyes 
kollekciókba. 

● A művek címkékkel (tárgyszavakkal) is el vannak 
látva. Az sajnos sehol nincs feltüntetve, hogy a 
címkézést ki végzi. Felhasználóként nincs mó-
dunk a címkézésre, és a moly.hu-s adatlappal 
összehasonlítva, bár van ugyan átfedés egy-egy 
mű tárgyszavai között, ám a Moly-é több, bősé-
gesebb. A teljes címkegyűjteményt elérhetjük a 
láblécből, abc-szerint rendezve, és azt is feltün-
tetik a szavak/kifejezések mellett, hogy az adott 
címkét hány mű kapta meg. 
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Egy könyvritkaság a helyére került 

„Kedves Barátaim és Kedves Kollégák! 
 
Örömmel „jelentem”, hogy egy gyöngyszemre leltem, amit a matematikatörténeti és művelődéstörténeti közösség ér-
deklődéssel fogadott, és kérlek, engedjétek meg, hogy a hírt Veletek is megosszam! 
 
Bő egy hónappal ezelőtt, november 8-án [2013] hivatalos voltam egy kolozsvári hagyományteremtő rendezvényre, a 
Bolyai vacsorára. Véletlen – vagy a sors keze van a dologban? – aznap délután sikerült rátalálnom egy matematikatör-
téneti ritkaságra, egy kis antikváriumban. A könyv önmagában is érdekes, 1817-ben kiadott Köteles Sámuel: Az erköl-
csi filosofiának eleji c. könyve, de az ami igazán érdekessé teszi az, hogy van benne egy tulajdonosi bejegyzés, a 15 
éves Bolyai János sajátkezű tulajdonosi bejegyzése (Bolyai Jánosé) és a bejegyzés dátuma 1817. november 12. után 
a kissé archaikus ízű sor tudatja Kinek symboluma – és ezt követi egy, az adott korban igen népszerű Horatius idézet, 
mintegy mottó. A könyv tulajdonosaként Bolyai János annak legutolsó oldalán ismét bejegyezte nevét: Bolyai Jánosé. 
 
A történet azóta több verzióban napvilágra került, ezeket a forrásokat idemásolom, ha valakit érdekel, fellapozhatja. A 
kötet felértékelését jórészt egy kolozsvári újságíró, Szabó Csaba végezte, akinek átadtam a megtalált könyv adatait, 
mivel nekem sajnos már másnap vissza kellett érnem egy budapesti konferenciára, … Szabó Csaba rendületlenül 
tájékoztatott, és a történet szerencsés véget ért, az RMDSZ (Romániai Magyarok Demokratikus Szövetsége), annak 
kolozsvári vezetősége előteremtette a pénzt a kötet megvásárlására – nem kis összegről, 700 euróról volt szó –, és 
azóta átadták ajándékként a marosvásárhelyi Teleki Téka alapítványának. Az első híradások december 2-án jelentek 
meg:  
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/21672-bolyai-janos-altalalairt-konyvet-adomanyoz-az-rmdsz-a-teleki-tekanak, 
ezt több forrás átvette, talán még a Borsod On-line is. Szabó Csaba tárgyilagosan és részletesen beszámolt róla a 
kolozsvári TV-ben: https://www.youtube.com/watch?v=DMT6tbAmxAs, és az átadásról Bodolai Gyöngyi, közöl egy 
cikket a marosvásárhelyi Népújság december 13-i, pénteki számában, *Egy könyvritkaság a helyére került*: címmel: 
http://www.hhrf.org/nepujsag/13dec/13nu1213t.htm
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