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A Bolyai-Lobacsevszkij-féle nem-euklideszi 
geometria felfedezésének és hatásának története 

3. 

Tanács János

egy. adj.
BME Filozófia és Tudománytörténet Tsz.

MTA-BME Tudománytörténet és Tudományfilozófia Kutatócsoport

nego@filozofia.bme.hu

37.

A H) esetben a pozitív irányú forgatás során van egy olyan 
határhelyzetű, legelőször nem metsző BN (fél)egyenes, amely 

i) aszimptotikusan közeledik az AM (fél)egyeneshez, azaz 

ii) a köztük lévő távolság tetszőlegesen kicsinnyé válik (0-hoz tart),

iii) az általuk bezárt szög (amely mindig nagyobb, mint a „kék szög”) 
tetszőlegesen kicsinnyé válik (0-hoz tart),

iv) de AM és BN mégsem metszik egymást!!!

A Bolyai(-Lobacsevszkij)-féle nem-euklideszi geometria
Az Appendix első
paragrafusának lényege: 

§ A „piros szögek” összege 
E) vagy pontosan egyenlő
180º-kal, 

§ H) vagy határozottan 
kisebb, mint 180º.

38.

„Először nem metsző” – mondd, minek nevezzelek?
Ami biztos: a nem-euklideszi geometriában 

• a nem metsző egyenesek (többen vannak), 

• és így az először nem metsző egyenes 

közötti távolság nem állandó (azaz nem ekvidisztánsak),

• az egyenestől egyenlő távolságra elhelyezkedő pontok pedig nem 
alkotnak egyenest.  

A „párhuzamos” két szokásos jelentése, 

„nem metsző” ⇔ „egyenlőtávolságú” („ekvidisztáns”)

egyszerre nem érvényesíthető.

39.

„Először nem metsző” – mondd, minek nevezzelek? 2.

A Bolyai-Lobacsevszkij-féle geometriát kétféleképpen 
szokás bemutatni: 
1.) az összes nem metsző egyenes párhuzamos, és

az először nem metsző az aszimptotikus párhuzamos, vagy

2.) az először nem metsző, határhelyzetű egyenes a párhuzamos,
míg a többi ultraparallel („párhuzamoson túl elhelyezkedő”). 

De miért nem merül, vagy merült fel az 
a lehetőség, hogy: 

• a „párhuzamos”-t továbbra is 
„egyenközű” értelemben használjuk,

• úgy, hogy egyáltalán nem 
alkalmazzuk a nem metsző
egyenesekre?

40.

A síkban az egy ponton átmenő egyenesek, egy adott 
egyeneshez való viszonyukat tekintve, két osztályba 
sorolhatók: a metszők és a nem metszők osztályába.

A két osztály határát alkotó egyenest az adott 
egyenessel párhuzamosnak nevezzük. 
(Lobacsevszkij 1951: 43). 

Mit ért párhuzamoson Lobacsevszkij? 

41.

Mit ért párhuzamoson Bolyai és Lobacsevszkij a nem-
euklideszi geometriában? 

Lehetőségek: 

• pontosan ugyanazt értik (FA – fogalmi azonosság):

a) mindketten az összes nem metsző egyenest értik, vagy

b) mindketten az először nem metsző, határhelyzetű egyenest értik.

• lényegében ugyanazt értik (EFA – esszenciális fog. az.):

egyikőjük az összes nem metszőt érti, míg a másik az először nem 
metsző, határhelyzetű egyenest érti.

• alapvetően különböző dolgokat értenek (FK – fogalmi 
különbség).

42.
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1. A történeti értelemben vett euklideszi geometria fogalmi rendszeréből a 
nem-euklideszi (hiperbolikus) fogalmi rendszerbe való átmenet jellege, 
azaz a fogalmi általánosítás mechanizmusa.

2. Mit mond ez a matematika nyelvének, a matematikai kifejezések 
jelentésének azonosságáról vagy megváltozásáról egy ilyen felfedezési, 
terminológia-alkotási folyamatban?

3. A jelentéssel kapcsolatban milyen elmélet/felfogás illik ehhez az 
átmenethez, azaz milyen szemantika képes leírni ezt a folyamatot és 
milyen nem?

4. Mennyiben jogos a matematika nyelvének a természetes nyelvvel való
szembeállítása utóbbi kárára: indokolt-e az előbbi pozitív módon 
kitüntetése (idealizációja) az utóbbival szembeállítva (kifejezések 
pontossága, egyértelműsége, meghatározottsága, jelentés végérvényes 
rögzíthetősége, kommunikáció probléma-mentessége stb)?

Mi annak a tétje, hogy mit ért párhuzamoson Bolyai és 
Lobacsevszkij a nem-euklideszi geometriában? 43.

A fogalmi általánosítás mechanizmusa
A „fogalmi általánosítás” fogalma önmagában túl tág ahhoz, hogy 
kellőképpen semmitmondó legyen.

Jó, jó, hogy a matematika (fogalmilag is) általánosító tudomány, de a 
kérdés, hogy: 

a fogalmak tartalma, szerkezete (azaz a jelentés) vezeti-e valahogy az 
ilyen folyamatokat, fogalmi átmeneteket,

vagy sem?

Ha a két felfedező egymástól függetlenül ugyanarra az eredményre jut, 

és ugyanazt a fogalmi-terminológiai rendszert dolgozzák ki, azaz 

nyilvánvaló, hogy hogyan kell például az euklideszi párhuzamos-fogalmát 
általánosítani, i) melyik komponenst kell feladni, ii) melyiket kell 
megtartani, és iii) ezen túlmenően semmi bizonytalanság nincs,

akkor a fogalmi általánosítás mechanizmusa konvergens („FA” eset),

egyébként divergens („EFA” és „FK” eset).

44.

A fogalmi általánosítás mechanizmusa 2.

Ha divergens, de nyilvánvaló, hogy
i) melyik komponenst kell feladni, és

ii) melyiket kell megtartani, de 

iii) ezen túlmenően némi bizonytalanság, fogalmi meghatározatlanság 
mutatkozik, akkor a fogalomnak vagy jelentésnek van esszenciális 
összetevője („EFA” eset).

Ha divergens, és nem nyilvánvaló, hogy 
i) melyik komponenst kell feladni, és

ii) melyiket kell megtartani, de

iii) azaz alapvető bizonytalanságot, fogalmi meghatározatlanságot látunk, 
akkor a fogalomnak vagy jelentésnek nincs ilyen esszenciális összetevője 
(„FK” eset).

45.

A Bolyai -féle „párhuzamos” (vagy „parallela”) Standard Nézete 

• Bolyai az Appendix első paragrafusában szereplő, 

• pozitív irányú forgatás során előálló, különös „háromvonalas”
szimbólummal jelölt

• legelőször nem metsző (fél)egyenest, 

SNL szerint párhuzamosnak vagy parallelának, míg 

SNB szerint aszimptotikusan párhuzamosnak, aszimptotikus 
parallelának vagy legközelebbi parallelának nevezi.

(…ám egyszerűen csak 
aszimptotikus 
egyeneseket mond 
párhuzamosok helyett). 

(Értsd: szó sincs 
„parallela”-ról: SNH)

46.

A standard nézetnek az Appendix első paragrafusával illetve a Bolyai-féle 
párhuzamossággal kapcsolatos álláspontváltozatai 

SNL (PNEM-METSZŐ ) 
ÁLLÁSPONT 

SNB  (PASZIMP)  

ÁLLÁSPONT 

IMPLICIT: SNH (PHIÁNY)  

ÁLLÁSPONT  
Az első nem metsző 

(fél)egyenes: párhuzamos.  
 

Az első nem metsző 
(fél)egyenes: aszimptotikus 

párhuzamos.  

Az első nem metsző 
(fél)egyenes: aszimptota vagy 
aszimptotikus (fél)egyenes. 

DÁVID #1. DÁVID #2. DÁVID #3. 
DOBÓ #1.   

DOBÓ-SZÉNÁSSY #1. DOBÓ-SZÉNÁSSY #2. (DOBÓ-SZÉNÁSSY #3.) 
KÁLMÁN #1.   
KÁRTESZI #1.   

KISS #1.   
SAIN #1.   

  SALLÓ #1. 
SIMONYI #1.   
SUTÁK  #1.   
TÓTH #1.  TÓTH #2. 

VEKERDI #1.   

WESZELY (1981): #1. 
WESZELY (2002): #1. 

WESZELY (1981): #2. WESZELY (1981): #3. 

47. A Bolyai János-féle „parallela” Standard Nézete 

A Standard Nézet mindkét explicit változatát magába foglaló, átfogó
és méltányos (az „érveléstechnikai jóindulat” elvét követő) 
értelmezés szerint is minimális követelmény, hogy: 

• bármilyen definíció, értelmezés, meghatározás stb. fogalmat 
válasszunk is,

• ahhoz, hogy azt mondhassuk: B.J. az Appendix első
paragrafusában értelmezi, definiálja, újradefiniálja, meghatározza 
stb. a párhuzamos fogalmát,

• Bolyai Jánosnak a mű első paragrafusában a „párhuzamos”
terminust, 

• vagy a mű nyelvének figyelembe vételével a neki megfeleltethető
kifejezést egyértelműen és világosan használnia kell.

Ez nem más, mint a „parallelus” terminus grammatikailag szövegbe 
illő formája. 

48.
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És mit ért párhuzamoson Bolyai az először nem metszőkkel 
kapcsolatban? 

49..(Semmit)

Állítás: Az Appendix első paragrafusa nem tekinthető a 
„párhuzamos” vagy „parallela” definíciójának”, 

mert a szóban forgó helyen nem használja a megfelelő
terminust.

(Negatív egzisztenciális állítás: a tézis valaminek a nem-
létezését állítja.)  

És mit ért párhuzamoson Bolyai az először nem metszőkkel kapcsolatban? 

50..

51.
És mit ért párhuzamoson Bolyai az először nem metszőkkel kapcsolatban? 

A Standard Nézet
cáfolatához 

Az Appendix

jelmagyarázatának

(1831, 1832)

facsimiléje

52.

I.: Az Appendix első paragrafusában használt háromvonalas jel
(|||), mint a Bolyai-féle párhuzamosság jele.

II.: Az Appendix első paragrafusában használt háromvonalas jel, 
mint az aszimptóta vagy aszimptotikus egyenes jele.

III.: A háromvonalas jel, mint az aszimptotikus paralléla jele.

IV.: Az először nem metsző egyenes, mint a Szász Károly-féle
elpattanó egyenes vagy legközelebbi parallela.

V.: Az Appendix függelék-jellege.

VI.: Az „aszimptotá”-ra utaló lábjegyzet-hivatkozás az 
Appendixben

Ellenvetések és megmentési kísérletek –
a várható ellenérvek szisztematikus áttekintése, értékelése és 

megválaszolása 2.

53.

I.: Az App. első paragrafusában használt háromvonalas jel (|||), mint a 
Bolyai-féle párhuzamosság jele.

II.: Az App. első paragrafusában használt háromvonalas jel, mint az 
aszimptóta vagy aszimptotikus egyenes jele.

III.: A háromvonalas jel, mint az aszimptotikus paralléla jele.

IV.: Az első nem metsző egyenes, mint a Szász Károly-féle elpattanó
egyenes vagy legközelebbi parallela.

V.: Az Appendix függelék-jellege.

VI.: Az „aszimptótára” utaló lábjegyzet-hivatkozás az Appendixben

I.: „Forráserős”: elsődleges forrásra (magára az App.-re) alapozott érv. De az App. 
közkézen forgó facsimile-másolatából nem bizonyítható . 

II.: mint I., csak gyengébb. Nem vezet el a parallelláig vagy az aszimptotikus 
paralleláig, legfeljebb az aszimptótáig.

III.: Tartalmilag a legerősebb, de többértelmű. 

IV.: Mint III., de gyengébb: BJ-re közvetett, „forrásgyenge” + többértelmű. 

V.: Sajátossága: nem a létezést bizonyítja, hanem a hiányt magyarázza.

VI. A nem releváns lábjegyzetre és a különböző példányok létére alapozott remény.

Ellenvetések és megmentési kísérletek –
a várható ellenérvek szisztematikus áttekintése, értékelése és 

megválaszolása 1.

54.
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A Standard 
Nézet („B”
változata)  

mellett szóló
legerősebb 

érv: 

a
háromvonalas jel, 

mint az 
„aszimptotikus 
parallela” jele

55. A Standard Nézet mellett szóló legerősebb érv és bizonyíték –

a háromvonalas jel, mint az „aszimptotikus parallela” jele

E forrás problémái:
• az Appendix megjelenéséhez (1831/1832) képest soká született (1850-1851), 
• a megformáláshoz (1829) képest a felfedezés korai stádiumára (1818-1820) 

visszautaló feljegyzés, amely 
• többértelmű:

az „aszimptóta” elkopását a „parallela” javára éppúgy megengedi, 
mint a „parallela” elkopását az „aszimptóta” hátrahagyásával,

• és mindez az Appendix elsődleges forrás jellegével áll szemben. 

Közelebbről a jelen tárgyra nézve is, Atyám tett még gyermek-koromban 
figyelmessé az abban uralkodó nagy hiányra, ’s annak be-töltése 
főfontosságára, javitgatta első kisérleteimet, ’s Atyámtól valók az „∧” [szög –
T.J.], „[→]”-jelek és sok egyebek mellett maga az oly szép „|||”-jel is, midőn én 
az az által kijelölt egyent [értsd: egyenest – T.J.] akkor még csak a’ másik’
asymptotai parallelájának, vagy röviden egyenesen csak asymptotájának
neveztem volt.

56.

E fontos és termékeny gondolatok keletkezésére János és Szász Károly már 
említett baráti érintkezésének nagyjelentőségű befolyása volt. A parallelák
elméletéről „vasár-, ünnep- és általában kimenőnapokon” folytatott 
beszélgetéseik közben egyszer Szásznak a következő „szellemes, valóban 
geometriai és a XI. axiómától független tér-tudománya helyes kifejtésének 
alapjául szolgáló eszméje volt, hogy ha azt az egyenest, melyet valamely b
pontból (…) valamely másik egyenesnek valamely c pontján keresztül húztunk, 
a két egyenes meghatározta síkban ama b pont körül forgatjuk, akkor a forgó
egyenes, mely a másik am egyenest egy ideig metszi, attól egy bizonyos 
helyzetben – Szász kifejezésével élve – elpattan, és e [bn] helyzetben ő
[mármint Szász Károly – T. J.] legközelebbi paralellának vagy nem vágónak 
nevezte”. Később János ezt az egyenest asymptotikus parallelának vagy 
röviden asymptotának nevezte.
Máskor SZÁSZ azt a kérdést vetette fel „vajjon abból, hogy bn (…) az am
asymptotája, nem következik-e, hogy am=bn”, és erre – mondja János –
„rögtön nemmel feleltem”. 
Idézi Stackel (1914: 77-8). A belső, Bolyaitól származó idézetek Stackel saját hivatkozása szerint Bolyai János A 
tér tudománya címen elkezdett számos tervezetének az egyik, 1851-es bevezetés-kezdeményéből valók.

Az először nem metsző egyenes, mint a Szász Károly-féle
elpattanó egyenes vagy legközelebbi parallela

57.

 
 

alapul szolgáló derék eszmét –  

# (…) 

melyet aztán majd alaposon  

az alap-eszmét 

ki-fejtvén, ’s szilárd épületet rakva rá – 

hogy tudni illik ha bam bármely 

egyenes oldalú szög, ‘s bc egyen – a’ 

mi’ jelünköt használva – vágja am-t, ‘s 

b körül ba-tól el-(fordul)- ‘s meg-fordul, 

egyszer elpattan – mert így fejezte ki –

és az oly állású egye nem-vágót nevezte 

az am’ leg-közelebbi (nem-vágó vagy) 

parallelájának. Aztán csakhamar… 

 

Az először nem metsző egyenes, mint a Szász Károly-féle elpattanó
egyenes vagy legközelebbi parallela

58.

A Bolyai János által jóváhagyott egyedi Appendix-példányok, 
amelyek nem tartalmaznak a Standard Nézetet alátámasztó
korrekciót:

A Scientia Spatii (Appendix) azon példánya, amelyet Bolyai János 
csatolt a János főherceghez 1832-ben írott folyamodványához 
(MTAK, Bolyai-gyűjtemény, K 24/3-as jelzet), és amelyhez az 
ábrákat kézzel rajzolta (MTAK, Bolyai-gyűjtemény, K 24/2-es 
jelzet). 

Bolyai saját kezű, a folyamodványhoz készített német nyelvű
fordítása (MTAK, Bolyai-gyűjtemény, K24/1).

A saját példányaként számon tartott (és kézzel írott címbejegyzést 
tartalmazó) darab (MTAK, Bolyai-gyűjtemény, 545.091-es jelzet).

További erős érvek amellett, hogy ami az Appendix első

paragrafusából hiányzik, az valóban hiányzik 59.

Bolyai Farkas a következőket írja Gaussnak az elveszett mű
pótlása céljából küldött második példányhoz mellékelt, 1832. 
január 16-i keltezésű levélben:

A fiam nem volt itt mikor kis munkáját nyomták, az 
Erratát (hátul található) ő nyomtattatta. Én nagy részüket 
tollal korrigáltam, hogy Neked kevesebb 
alkalmatlanságot okozzak.

(Bolyai-levelek 1975: 175.)

A legfontosabb ellenérv a hat ellenvetésre, avagy miért kell 
komolyan vennünk az Appendixet, mint primer forrást? 

60.
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Az Appendix 1903-as akadémiai utánközlése 42. paragrafusának részlete 
(Kürschák és tsai 1903: 32).

Az Appendix 42. paragrafusának részlete, facsimile

61. Az Appendix 32. paragrafusa III. pontjának részlete (16. o.)

A kétvonalas „||” jel ragozása 62.

Az Appendix 32. paragrafusa III. pontjának részlete 
fordításban (Tóth 1953: 84.)

A kétvonalas „||” jel ragozása 63.

A ragozott jel 
eredeti, 

Appendixbeli 
előfordulási 
formájában 

A ragozott jel 
teljes kiírt alakja 

Az Appendixbeli előfordulás helye és 
darabszáma (paragrafus/db) 

A 
ragozott 

alak 
összes 
előfor-
dulása 

(db) 

Az 
alapjel 
rago-
zott 

előfor-
dulása 

(db) 

∧lus angulus 5.§/1 1 

∧lum angulum 7.§/1, 10.§/1, 18.§/1, 37.§/1 4 

∧li anguli 32.§/1, 35.§/1, 39.§/1, 42.§/1 4 

∧lo angulo 5.§/2, 20.§/1, 25.§/1, 33.§/1, 35.§/2, 39.§/1 8 

∧los angulos 31.§/1, 33.§/1 2 

∧lorum angulorum 25.§/1, 26.§/1, 39.§/2, 40.§/1, 41.§/2, 42.§/4, 
43.§/2 13 

32 

∟ri perpendiculari 17.§/1, 41.§/1, 43.§/2 4 
∟re perpendiculare 17.§/2 2 
∟res perpendiculares 30.§/1, 39.§/1 2 
∟ris perpendicularis 19.§/2, 35.§/1, 36.§/1, 38.§/1, 40.§/1, 41.§/1 7 
∟ria perpendicularia 27.§/1 1 
∟rium perpendicularium 20.§/1, 32.§/1 2 
∟ribus perpendicularibus 32.§/1 1 
∟riter perpendiculariter 8.§/1, 10.§/4, 18.§/1, 32.§/1, 35.§/1, 43.§/1 9 

28 

∆lum triangulum 33.§/1 1 

∆li trianguli 41.§/1, 42.§/4, 43.§/1 6 

∆lo triangulo 25.§/2, 26.§/1, 41.§/3 6 

∆la triangula 40.§/1, 42.§/1 2 

∆lorum triangulorum 30.§/2, 37.§/1, 39.§/2, 42.§/2 7 

22 

1mo primo 31.§/1 1 1 

2dum secundum 32.§/1 1 
2do secundo 31.§/1 1 
2dae secundae 32.§/1 1 
2darum secundarum 32.§/1 1 
2di secundi Errata/1 1 

5 

3tio tertio 31.§/1, Errata/1 2 
3tae tertiae Errata/1 1 

3 

4tum quartum 37.§/1 1 1 

||la parallela 32.§/1 1 

||lam parallelam 32.§/1 1 

||lae parallelae 32.§/1 1 

||las parallelas 32.§/1 1 

4 

Az Appendixben 

használt, 

„ragozott alakban”

előforduló

matematikai 

szimbólumok 

előfordulási helyei 

és statisztikája

64.

quartum4tu
m

tertiae3taeperpendiculariter∟riter

tertio3tioperpendicularibus∟ribus

secundi2diperpendicularium∟riumangulorum∧lorum

secundaru
m

2dar
umtriangulorum∆lorumperpendicularia∟riaangulos∧los

parallelas||lassecundae2daetriangula∆laperpendicularis∟risangulo∧lo

parallelae||laesecundo2dotriangulo∆loperpendiculares∟resanguli∧li

parallelam||lamsecundum2du
mtrianguli∆liperpendiculare∟reangulum∧lum

parallela||laprimo1motriangulum∆lumperpendiculari∟riangulus∧lus

A ragozott jel teljes kiírt alakjaA ragozott jel eredeti, Appendixbeli előfordulási 
formájában

65.

1. Bolyai Farkas Tentamenjének jelmagyarázata és jelhasználata:
i) jelmagyarázati hasonlóságok és
ii) jelhasználati azonosságok.

A ∟ B denotat, quod A ad B perpendicularis sit. 
A || B significat, quod A parallela ad B sit.

A Tentamen jelkulcsa:
∆la, Λli, ||la, ||logrammum, ||lepipedum, ∟ris etc. tantum est, ac
triangula, anguli, parallela, parallelogrammum, 
parallelepipedum, perpendicularis etc.

Bolyai Farkas egy 1843-as megjegyzése szerint a kétvonalas jel még 
mindig „parallelt” jelent, hiszen: 

„|| és ∟ esmert jegyek; az első parallelt, a’ 2dik pedig 
perpendicularist teszen.” (Bolyai 1843: XXXIX).

Az Appendixben a kétvonalas jel (‘||’) fedi és
grammatikailag helyettesíti a „parallela” terminust.

66.
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Az Appendix rejtjelezési eljárása a Bolyai Farkas-féle
Tentamenhez hasonlít:

mind az Explicatio signorumban (Jelmagyarázatban) 
értelmezett jelek, 

mind az itt értelmezetlenül hagyott („önmagukért beszélő”) 
jelek esetében (pld. latin sorszámnevek, ‘∆’ (triangulum), ’□’
(quadratum).

az Errataban is (sorszámnevekre),

és végül a kétvonalas jelek: ||lam, ||la, ||lae és ||las

tekintetében.

Az Appendixben a kétvonalas jel (‘||’) fedi és
grammatikailag helyettesíti a „parallela” terminust.

67.

A kétvonalas jelet az egymástól egyenlő távolságra elhelyezkedő, 
úgynevezett L-vonalakkal (Gauss elnevezésével: paraciklus, 
Lobacsevszkijével: horociklus) összefüggésben vezeti be Bolyai.

Ezen kívül  az egyenes és az egyenestől egyenlő távolságra 
elhelyezkedő pontok alkotta vonalak (Gauss elnevezésével: 
hiperciklus) összefüggésében használja.

Azaz: vonalfajtától függetlenül, egymással ekvidisztáns relációban 
álló, Bolyai elnevezésével uniformis (azaz „önmagukban 
eltolható) vonalfajtákra (paraciklus-paraciklus, egyenes-
hiperciklus) alkalmazza, ennek a relációnak a jelölésére.

Következésképp: a használat alapján a „parallela” terminus 
Bolyai számára az „ekvidisztáns” („egyenlő távolságú”, 
„egyenközű”) értelemmel bír.

A Bolyai-féle „parallela” értelme 68.


