
Egy marosvásárhelyi jeltelen sírtól –Barbadosig. Egy marosvásárhelyi jeltelen sírtól –Barbadosig. 
180 éves Bolyai János APPENDIX-e.180 éves Bolyai János APPENDIX-e.



Mi a Memory of the World 
-Világemlékezet Program?

• Az UNESCO Világemlékezet Programja (Memory of World) a 
világ archívum, könyvtári gyűjtemény és dokumentum 
örökségének megőrzésére jött létre. 

• A nemzetközi szervezet listába veszi a világ dokumentált archív 
értékeit, 

• Minden országtól elvárja ezen értékek megóvását a következő 
nemzedékek számára

• Kötelezi az országokat azok széles körben történő 
megismertetésére



 A Világemlékezet Lista magyar elemei 
 Hungarian elements of the 'Memory of the World' list 

• (2001)    Tihanyi Kálmán 1926. március 20-án benyújtott 
szabadalmi kérelme „Radioskop” címen

• (2005)   Bibliotheca Corviniana
• (2007) Tabula Hungariae - Lázár térképe
• (2009) Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában őrzött 

Kőrösi Csoma Sándor Archívum
• (2009) Bolyai János Appendix című műve



2001 Tihanyi Kálmán 1926. március 
20-án benyújtott 

szabadalmi kérelme 
„Radioskop” címen

• Üzbégen született, szaktanulmányait Pozsonyban és Budapesten 
végezte.

• Nevéhez fűződik a teljesen elektronikus, töltéstároló típusú 
televíziórendszer feltalálása, amely lehetővé tette a több száz 
soros képfelbontást és képvisszaadást, ahogy az szabadalmai 
alapján világszerte megvalósult. Az új televízió alapelveit és 
számos kivitelezési módját 1926-ban benyújtott magyar 
szabadalmi bejelentésében dolgozta ki, katódsugárcsövet 
alkalmazva mind a kamera céljára, mind pedig vevőcsőként. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pozsony
http://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telev%C3%ADzi%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/1926
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabadalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kat%C3%B3dsug%C3%A1rcs%C5%91


• Elgondolásait később továbbfejlesztve két új szabadalmi 
leírásban foglalta össze, majd 1928-ban szabadalmazta többek 
közt Magyarországon, Németországban, Angliában, 
Franciaországban és az USA-ban. 

• Az amerikai Radio Corporation (RCA) a szabadalmak angliai és 
franciországi közzétételét követően, 1930 nyarán kereste meg, és 
1931-ben kezdték meg ezek alapján a képfelbontócső 
laboratóriumi kidolgozását. Szabadalmait később megvásárolták.

http://hu.wikipedia.org/wiki/1928
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9metorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy-Britannia
http://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/USA
http://hu.wikipedia.org/wiki/1931






 2005 A Bibliotheca Corvina 
kódexegyüttes 

• A magyar reneszánsz kultúra legnagyszerűbb és leghíresebb 
alkotása Mátyás király budai könyvtára.

• Nagy valószínűséggel 2000-2500 kötetre tehetjük a kódexek és 
nyomtatott könyvek együttes számát a királyi könyvtárban. A 
Corvinák a tröténelem viharában szétszóródtak, jelenleg 7 ország 
rendelkezik Mátyás könyvtárából származó kötettel.

•  Így ma 53 korvina van Magyarországon, a fönnmaradt hiteles 
kódexeknek körülbelül egynegyed része. 

• Ezek az OSZK tulajdonában vannak
• A többi szétszóródott kötetek Olaszország, Németország Ausztria, 

Franciaország könyvtáraival együtt közös en kerültek fel a 
Világemlékezet listára.











 2007 - Tabula Hungariae - Lázár térképe 



• a körülbelül 85 x 65 centiméteres térkép 1528-ban készült
• a legrégebbi magyarországi térkép
• a 16. század első fele Magyar Királyságának állapotát és 

településszerkezetét mutatja be, külön színekkel jelölve
 a törökök által addig elfoglalt délvidéki területeket. 

• tekintettel arra, hogy határon kívül csak déli területeket ábrázol, 
készítésének célja a török elleni felkészülés, a végvárrendszer 
bemutatása lehetett. 

• a térkép a középkori Magyar Királyság területét foglalja magában, 
a balkáni melléktartományokkal együtt. 

• a térkép további érdekessége, hogy a kor ábrázolásaihoz képest 
többé-kevésbé mérethelyes térképen a Balkán-térséget 
összenyomták, hogy elférjen rajta a díszes felirat, illetve a Magyar 
Királyság címere. Az I. Ferdinánd-féle címerben Albrecht Dürer 
címerképét ismerhetjük fel.

http://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Telep%C3%BCl%C3%A9s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lvid%C3%A9k
http://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9gv%C3%A1r
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_k%C3%B6z%C3%A9pkori_Magyar_Kir%C3%A1lys%C3%A1g_t%C3%B6rt%C3%A9nete
http://hu.wikipedia.org/wiki/Balk%C3%A1n-f%C3%A9lsziget
http://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lkelet-Eur%C3%B3pa
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferdin%C3%A1nd
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Ferdin%C3%A1nd
http://hu.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADmer
http://hu.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer


• legfőbb értéke a települések ábrázolása, amelyek ábrái részint 
jelképek, részint (a jelentősebb települések esetén) látkép jellegűek. 

• a mintegy 1400 földrajzi név eredeti formában íródott. 
• ebből 1270 a településnév, amelyekből 356 esik a mai Magyarország 

területére.
• a történelem régebbi eseményeit ábrák, csataképek (például a 

mohácsi csata helyszínén) és feliratok jelzik, 

• az 1526-os törökdúlás területét pontsor mutatja. 

• alul latin és német nyelvű országleírás olvasható.

A térkép készítője
• A térkép készítője a térkép jobb alsó részén elhelyezett díszes 

címmezőben olvasható latin nyelvű felirat szerint egy secretarius 
Lázár deák volt, 

• aki Bakócz Tamás esztergomi érsek környezetében élt és dolgozott. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldrajzi_n%C3%A9v
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6rt%C3%A9nelem
http://hu.wikipedia.org/wiki/Moh%C3%A1csi_csata
http://hu.wikipedia.org/wiki/1526
http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1z%C3%A1r_de%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%B3cz_Tam%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bak%C3%B3cz_Tam%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Esztergomi_%C3%A9rsek






2009 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 
őrzött Kőrösi Csoma Sándor Archívum



Ki volt Kőrösi Ki volt Kőrösi 
Csoma Sándor?Csoma Sándor?

• saját szavaival: Székely-Magyar Erdélyből ("Siculo-
Hungarian of Transylvania"), nyelvtudós, könyvtáros, 

• a tibetológia megalapítója, 
• a Tibeti-Angol szótár megalkotója.
• Enyeden tanult, majd a Göttingeni Egyetem angol 

ösztöndíjas hallgatója volt, 
• Johann Gottfried Eichhorn tanítványaként és irányítása 

mellett orientalisztikával foglalkozott, 
• ő  keltette fel figyelmét és érdeklődését a magyar nyelv 

sajátosságai és az ősmagyarok eredete iránt 
• tőle tanult ázsiai nyelveket 
• tanulmányai után hazatért Erdélybe. 
• ekkor már 13 nyelven írt, olvasott. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kelyek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%A9ly
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Tibetol%C3%B3gia&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6ttingeni_Egyetem&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6ttingeni_Egyetem&action=edit&redlink=1


Kőrösi keleti útjának indítékai:Kőrösi keleti útjának indítékai:
• "...látván, mennyire különbözzék nemzetünk, mind nyelvére, mind 

karakterére, mind öltözetére nézve minden más európai nemzetektől,
•  micsoda nagy bizonytalanság uralkodjék az egész tudós világban 

nemzetünk eredeti lakhelye, elszármazása, régibb történetei, nyelvünk 
más nemzetek nyelvével való atyafisága felett; 

• …utoljára: látván, mennyire eltévelyedettnek légyen némely tudós 
hazánk fiai…én, azon fáklyánál fogva, melyet Németországban 
gyújtottam volt meg, elindultam nemzetem eredete felkeresésére."

•  „Elhatároztam, hogy elhagyom hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak 
lehet, biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly 
tudományoknak szentelem, melyek a jövőben hasznára lehetnek az 
európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek 
bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében.”



Útvonalának részlete:Útvonalának részlete:



Tibeti lakhelyeTibeti lakhelye

• Szilágyi Ferencet idézve Szilágyi Ferencet idézve "bölcsőjét kereste a magyarnak...""bölcsőjét kereste a magyarnak..."aztán "eltéved", aztán "eltéved", 
és bár eredeti terve kudarcba fullad, mellékesen lefordít egy nyelvet (egy és bár eredeti terve kudarcba fullad, mellékesen lefordít egy nyelvet (egy 
kultúrát, egy hagyományt) egy másikra - a tibetit az angolra.kultúrát, egy hagyományt) egy másikra - a tibetit az angolra.
A lámák segítségét kérte, akik az ‘A lámák segítségét kérte, akik az ‘Alexander-könyvek’Alexander-könyvek’-ben -ben 

• Csoma kérésére a tibeti irodalom és tudományosság egy-egy területét Csoma kérésére a tibeti irodalom és tudományosság egy-egy területét 
összegezték annak valamely alapműve nyomán, illetve a tibeti műveltség összegezték annak valamely alapműve nyomán, illetve a tibeti műveltség 
és vallásosság kapcsán feltett kérdéseire válaszoltak.és vallásosság kapcsán feltett kérdéseire válaszoltak.

• Értéküket elsősorban az adja, hogy egyediek, mert személyesen Csoma Értéküket elsősorban az adja, hogy egyediek, mert személyesen Csoma 
számára készültek, s ezért életének és munkásságának fontos számára készültek, s ezért életének és munkásságának fontos 
mozzanatait megörökítő forrásoknak tekinthetjük őket.mozzanatait megörökítő forrásoknak tekinthetjük őket.



  „„ALEXANDEREK”ALEXANDEREK”



Memory of the WorldMemory of the World
• 1933-ban Kőrösi Csoma Sándor lett az első európai, akit Japánban 

bódhiszattvának (buddhista szentnek) nyilvánítottak. Sírja 
buddhista zarándokhely lett.

• 1982-ben Kőrösi Csoma Sándor emlékére megépült az első 
magyarországi sztúpa (buddhista kegyhely), Budapest XV. 
kerületében.

• 2008-ban magánkezdeményezésre elindult Csoma zanglai 
lakószobájának és a végveszélybe került erődnek a megmentése. 
A főként magánadományokból és az NKA támogatásából 
finanszírozott projekt 

• Csoma Tibeti-gyűjteménye - ami körülményes úton a MTA 
Könyvtárának tulajdonába került, a Csoma-gyűjtemény az MTA 
Könyvtára Közép-Európában is egyedülálló nagyságú tibeti 
gyűjteményének a magja. 

• 2009 Ezt a gyűjteményt vette az UNESCO a Memory of the World 
nyilvántartásába.

• 2010-től létrejött a Csoma Szobája AlapítványCsoma Szobája Alapítvány



FelújítottFelújított
Csoma Szobája Csoma Szobája 



Kőrösi sírja Dardzsilingben



Szécheny István sírfelirata
• „„Egy szegény árva magyar,Egy szegény árva magyar,

pénz és taps nélkül, pénz és taps nélkül, 
de elszánt, kitartó de elszánt, kitartó 

hazafiságtól lelkesítve hazafiságtól lelkesítve 
-KÖRÖSI CSOMA -KÖRÖSI CSOMA 

SÁNDOR- SÁNDOR- 
bölcsőjét kereste a magyarnak bölcsőjét kereste a magyarnak 

és végre összeroskadt és végre összeroskadt 
fáradalmai alatt. fáradalmai alatt. 

Távol a hazától alussza örök Távol a hazától alussza örök 
álmát, álmát, 

de él minden jobb magyarnak de él minden jobb magyarnak 
lelkében.lelkében.""

(Gróf Széchenyi István )(Gróf Széchenyi István )



Egy jeltelen sírtól-

a
VILÁGEMLÉKEZET

listáig











""Bolyai Jánosnak a Bolyai Jánosnak a 
paralellák teóriájáról írt paralellák teóriájáról írt 
kisebb munkája/.../a kisebb munkája/.../a 
római tudósnak nézete római tudósnak nézete 
szerint a legnagyobb mi szerint a legnagyobb mi 
a matematika körében e a matematika körében e 
század alatt történt..” század alatt történt..” 

(Eötvös József)(Eötvös József)



„„..az akkor még tőlünk oly ..az akkor még tőlünk oly 
távolra eső és idegen távolra eső és idegen 
tudományos világnak írta, tudományos világnak írta, 
ennek elismerésében bízva adta ennek elismerésében bízva adta 
ki Bolyai azt a művét, mellyel ki Bolyai azt a művét, mellyel 
magának s magyar nevével magának s magyar nevével 
magyar nemzetének el nem magyar nemzetének el nem 
évülő dicsőséget szerzett. ”évülő dicsőséget szerzett. ”

 (Eötvös Lóránd)(Eötvös Lóránd) 



U N E S C OU N E S C O
•Memory of the WoldMemory of the Wold

•Programme Mémoire du MondeProgramme Mémoire du Monde

•VilágemlékezetVilágemlékezet



János Bolyai: Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens. Maros-János Bolyai: Appendix, scientiam spatii absolute veram exhibens. Maros-
Vásárhelyini, 1832Vásárhelyini, 1832

Documentary heritage submitted by Documentary heritage submitted by 
Hungary and pending recommendation Hungary and pending recommendation 
for inclusion in the Memory of the World for inclusion in the Memory of the World 
Register in 2009Register in 2009

  
      



„7 . CONSULTATION
7.1 Consultation about this nomination…
(a) Consultation with the owner of the heritage and (b) 

with the custodian: The nominator is the owner and 
the custodian of the documentary heritage at the 
same time.

This nomination has been initiated by 
Ms. Anna Oláh, researcher of Bolyai heritage, 

Pedagogical Foundation Bolyai, 
E-mail: bolyaikutatas@bolyatestamentum.hu; 

URL: http://www.bolyaitestamentum.hu/



 Bolyai  János abszolút geometriájnak eredetisége, elsõdlegessége, Bolyai  János abszolút geometriájnak eredetisége, elsõdlegessége, 
forradalmi újdonsága, tudományos jelentõsége egyéb modern forradalmi újdonsága, tudományos jelentõsége egyéb modern 
elméleti és gyakorlati  tudományágak kialakulásában és  elméleti és gyakorlati  tudományágak kialakulásában és  
fejlõdésében.  fejlõdésében.  

 Milyen érvekkel rendelkezünk, amelyek azt igazolják, hogy a Milyen érvekkel rendelkezünk, amelyek azt igazolják, hogy a 
Bolyai  János abszolút geometriája megfelel azoknak a Bolyai  János abszolút geometriája megfelel azoknak a 
feltételeknek, amelyek szükségesek a Világemlékezet feltételeknek, amelyek szükségesek a Világemlékezet 
Programban történõ regisztrációhoz? Programban történõ regisztrációhoz? 

 Az emberiség kultúrtörénetének melyik idõszakában, milyen Az emberiség kultúrtörénetének melyik idõszakában, milyen 
körülmények között jelent meg a Világemlékezet Programba körülmények között jelent meg a Világemlékezet Programba 
jelölt Bolyai -geometria jelölt Bolyai -geometria 

 Miben különbözik a Bolyai-féle „új világ”, az abszolút geometria, Miben különbözik a Bolyai-féle „új világ”, az abszolút geometria, 
az EUKLÍDÉSZ által definiált tértõl? az EUKLÍDÉSZ által definiált tértõl? 

 A Bolyai -geometria társadalmi értéke,  tudományos jelentõsége, A Bolyai -geometria társadalmi értéke,  tudományos jelentõsége, 
következményei az emberi kultúra, tudomány fejlõdése következményei az emberi kultúra, tudomány fejlõdése 
szempontjából? szempontjából? 

 Az APPENDIX elsõ kiadásának ritkaságára, egyedülállóságára, Az APPENDIX elsõ kiadásának ritkaságára, egyedülállóságára, 
könyvészei értékeire utaló adatok.könyvészei értékeire utaló adatok.   



2009. Július 312009. Július 31

A P P E N D I XA P P E N D I X



CERTIFIES THE INSCRIPTION OFCERTIFIES THE INSCRIPTION OF

Janos Bolyai: Appendix, scientiam spatii absolute Janos Bolyai: Appendix, scientiam spatii absolute 
veram exhibens.veram exhibens.

Marosvásárhelyini, 1832.Marosvásárhelyini, 1832.

Library of the Hungarian Academy of SciencesLibrary of the Hungarian Academy of Sciences
(Institution)(Institution)

Budapest Budapest HungaryHungary
(Town)(Town) (Country)(Country)

onon
THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL THE MEMORY OF THE WORLD INTERNATIONAL 

REGISTERREGISTER

Date: 31. Juil. 2009.Date: 31. Juil. 2009. Koïchiro MatsuuraKoïchiro Matsuura
Director-General, UNESCODirector-General, UNESCO

United Nations E ducational, Scientific and United Nations E ducational, Scientific and 
Cultural OrganizationCultural Organization



Wass Albert havasinak lábánál Szászrégen



a szászrégeni görög a szászrégeni görög 
katolikus templomkatolikus templom  







ctg ctg αα/2 /2 =e=edd/k/k















„„..a derék ..a derék 
tehetségekkel tehetségekkel 
s (olj) sok eredetiséggel s (olj) sok eredetiséggel 
bíró magyar nemzet bíró magyar nemzet 
keze közt keze közt 
az ép jó mag az ép jó mag 
nem vész el, nem vész el, 
hanem gyökeret hanem gyökeret 
ver(ve) ver(ve) 
s edj minden évben s edj minden évben 
edj-edj karikával edj-edj karikával 
vastagodó vastagodó 
élőfa válik belőlle élőfa válik belőlle 
(Vajha) (Vajha) 
Bár úgy lenne!!”Bár úgy lenne!!”



Branislav Petronievici: Branislav Petronievici: 

Bolyai JánosBolyai János 
„…„…..
Népnek parány volt a magyar előtted, Népnek parány volt a magyar előtted, 
Igazán naggyá magaddal tetted.”Igazán naggyá magaddal tetted.”

A szerb vers fordítója:Túri Gábor (Magyarkanizsa),
a Magyar Irószövetség és az MTA köztestületének tagja



• Ahol 2009-ig szerte a világ minden országából mindössze 193 mű kapott 
felvételt– ott egy napon az előző három magyar mű mellé két erdélyi 
tudós munkája került. 

• Nagyenyed és Marosvásárhely  református kollégiumaiból indultak, 
külföldön –Bécsben és Göttingában– szünet nélkül tanultak, dolgoztak és 
életüket a legnagyobb áldozatok, gyakran kínzó betegségek közepette a 
tudománynak szentelték. 

• Mindketten egy-egy új tudományt  alapoztak meg– az abszolút 
geometriát és a tibetológiát. 

• Ezek dacára életükben egyikükből sem lett a MTA tagja. 
• Haláluk után szobrok, emlékhelyek, díjak, elismerések sokasága 

igyekszik nevüket halhatatlanná tenni.
•  



• Az UNESCO ajánlására ezen – most már nemzetközi– értékeink a  
jövőben különleges védelmet élveznek. 

• Páncélszekrényben, speciális hőmérsékleti, levegőnedvességi 
körülmények között őrzik meg a jövő nemzedékek számára, 
ugyanakkor digitalizálva, bemutatására és szabad letöltésére 
alkalmas formában közkinccsé tették a világhálón. 

• Mellesleg miközben Bolyai és Csoma a magyar színek hordozói a 
nagyvilágban- ma egyikük sem lenne magyar állampolgár. 

•  



Készítette: 

Oláh Anna
Bolyai Pedagógiai 

Alapítvány

www.bolyaitestamentum.hu
olahannamari@t-online.hu
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