
Eötvös Loránd Kolozsváron 

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanácsa 1902. november 3-án 
elhatározta, hogy Bolyai János születésének századik évfordulója alkalmával em
lékülést szervez 1903. január 15-én. Az egy havi késést az tette szükségessé, hogy a 
meghívott vendégek egy része december 15-én nem tudott volna megjelenni. Az 
ünnepség előkészítésével dr. Szabó Dénes, dr. Farkas Gyula, dr. Apáthy István és 
dr. Schlesinger Lajos foglalkozott. 

Az egyetem akkori rektora dr. Schilling Lajos által megnyitott és zárt ünnepség 
keretében dr. Schlesinger Lajos tartott emlékbeszédet. Rövidebb üdvözlőbeszédet 
mondott Br. Eötvös Loránd és dr. Szily Kálmán a Magyar Tudományos Akadémia, 
dr. Fröchlich Izidor és dr. Beke Manó a budapesti egyetem, dr. Rados Gusztáv a 
budapesti József-Műegyetem, Budislavjevic Emanuel a bécsi Műszaki Katonai 
Akadémia, dr. Kürschák József a Mathematikai és Physikai Társulat, Csiki Lajos a 
marosvásárhelyi ev. ref. kollégium, dr. Szamosi János az Erdélyi Irodalmi Társaság 
részéről, valamint Bedőházy János, a két Bolyai életírója. 

Az alábbiakban a Magyar Tudományos Akadémia akkori elnöke, Eötvös Loránd 
beszédét ismertetjük. 

Tisztelt ünneplő gyülekezet! 
Környezőitől, atyján kívül, meg nem értve, magából és magának alkotta meg Bolyai 

János a geometriának azt az új világát, a mely mélységeinek ő, s később az ő 
nyomdokán haladók gazdag kincseket tártak föl a tudománynak. 

Elismerésre, jutalomra e hazában nem számíthatott. Nem látta ő, csak elképzelni 
tudta azt a szebb világot, amelyben őt megérteni tudó emberek is élnek, talán ott 
valahol túl a hegyek határán, ott, ahol a göttingeni szellemóriás lakik, kinekneki atyja, 
mint ifjúkori barátjáról, oly szívesen beszélt. Ennek az akkor még tőlünk oly távolra 
eső és idegen tudományos világnak írta, ennek elismerésében bízva adta ki Bolyai azt 
a művét, mellyel magának s magyar nevével magyar nemzetének, el nem évülő 
dicsőséget szerzett. 

Nekünk, a kik ma, száz évvel az ő születése után, itt összegyűltünk, már jobb a 
sorsunk. Hazánk azóta a tudományos világnak egy évről-évre gazdagabb termést ígérő 
tartománya lett. Mi gondolatainkat, mikor megszületnek, már a magunk nyelvén 
közölhetjük velünk együtt haladó pályatársakkal, elismerésre, sőt jutalomra már itthon 
számíthatunk. De azért valljuk be őszintén, mi is arra a távolabb, de nagyobb s el 
nem évülő dicsőségre törekszünk, amely Bolyainak adatott, mert tudjuk, hogy csak 
az az igazi tudomány, mely világra szól, s azért, ha igazi tudósok és — amint kell — 
jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, 
hogy azt hazánk határain túl is meglássák és megadassék neki az illő tiszteletet. 

Ez a mi eszményünk, ez valósult meg Bolyai alkotásával egyszer; ilyen teljes 
mértékben talán egyetlenszer. 

Azért is siettünk ma ide különösen mi, e hazában a mathematikai tudományok 
művelői, hogy a nagy Bolyai dicső emlékét, s vele saját eszményeink diadalát 
ünnepeljük. 

Engem, a Bolyai tudományában jártasabb társaimmal együtt, a Magyar 
Tudományos Akadémia küldött ide. Nem jöttünk üreskézzel, társam, a főtitkár el fogja 
mondani, mivel járult az akadémia ahhoz, hogy ez a mai ünnep a jövőben is 
emlékezetes maradjon. 

Én az egybegyűlteknek üdvözletet hozok. 
Nagyságos elnöklő rektor úr! Fogadja, kérem szívesen ezt az üdvözletet. A közös 

nagy czélokra törekvő tudományos testületek közös ragaszkodásának tiszteletteljes 
megnyilatkozása ez, de örömujjongás is előrehaladásunk érzetében, mert látva azt, 
hogy hazánkban immár a Királyhágón innen és a Királyhágón túl is nagyrabecsülik 
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és serényen művelik a tudományt, reményleni kezdjük, hogy a tudományos világban 
lehet még, lesz még valamikor híres Magyarország! 

* Eötvös Loránd a Magyar Tudományos Akadémia azon határozatára utalt, 
amelynek értelmében ötévenként a bárhol és bármely nyelven megjelent legkiválóbb 
matematikai vizsgálat szerzőjét 10.000 korona „Bolyai-jutalom"-mal és éremmel 
tünteti ki. A jutalmat 1905-ben H. Poincaré, 1910-ben D. Hilbert kapta. A háború és 
következményei a díj kiadását a későbbiekben lehetetlenné tette. 

Gábos Zo l tán 

Hogyan vált az ifjú Eötvös neves tudóssá 

Az arisztokrata származású Eötvös Loránd 17 évesen kitűnő eredménnyel 
érettségizett a pesti piarista gimnáziumban, s a családi hagyományokhoz híven a pesti 
tudományegyetemen jog- és államtudományi tanulmányokat kezdett. Érdeklődése 
széleskörű lévén, matematikai és természettudományi előadásokat is hallgatott. 
Érdeklődött az ásványtan és vegytan iránt is. Than Károly professzora bíztatta, hogy 
a kor neves vegyészének, Bunsennek előadásait hallgassa Heidelbergben. 

Elhivatottsága a természettudományok iránt ekkor formálódott, s rövid időn belül 
oly szilárddá vált, hogy egész életét annak szentelte. Életútja meghatározásában nagy 
segítségére volt megértő édesapja, báró Eötvös József, akit szintén a legnagyobb 
magyar gondolkodók egyikeként tisztelhetünk. Apa és fia meghitt kapcsolata alapozta 
meg a tudós, művelődéspolitikus kiteljesedését. E kapcsolatnak bizonyítéka leve
lezésük, melynek szerencsére egy része fennmaradt. Ezekből álljon itt néhánypélda: 

1866. III. 28. „Kedves Atyám! ... Az ambíció, s a kötelezettségérzet, mely nemcsak 
egy privilegiált nemzet, hanem az egész emberiség irányában köt le, velem született; 
e két indulatot kielégíteni, éspedig kielégíteni úgy, hogy amellett egyéni független
ségemet megtartsam: életcélom, és legalább eddig úgy találom, hogy annak leginkább 
akkor felelhetek meg, ha tudományos pályára lépek. Miután beláttam, hogy a 
jogtudományok elmulasztása, ha fent említett nézetem mellett maradok, csak fél
szeggé tenne, ha pedig más pályát választanék, az elé akadályt gördítene, e 
gondolattal, melynek megvallom, sokáig rabja voltam, felhagytam; de csak 
megerősödtem azon véleményemben, hogy a természettudományokat, tekintetbe 
véve azoknak jelen terjedelmét, csak két esztendőre félrevetni, rám nézve nagy 
hátrány lenne. Jól tudom, hogy Te nem kívánod; sőt a könyvek által, melyeket nekem 
ajándékozol, magad segítsz előre, de képes vagyok-e én egyedül azokból tanulni? 
Tanulom az ásványtant, és nem ismerek ásványt, ... természettudományt természet 
nélkül. E bajon külföldi egyetemen, jó tanárok vezetése alatt, úgy hiszem, segítve 
lenne. 

... Abban a korban vagyok, midőn az ember még nem férfi és már nem gyermek; 
kilépve a gyermekkorból, a világ még nem nyit ajtót; ha valaha, úgy ilyenkor érezhető 
a társaság szüksége; megbocsáthatod tehát nekem, ... külföldre vágytam. 

... Láthatod ezekből, hogy óhajtásom nem pillanatnyi szeszély, hanem ha téves 
is, amennyire tőlem kitelt, higgadt meggondolás eredménye volt." 

1867. XII. 2. ... „Leveleid igen hív képét adják életednek. Nem fárasztod magad 
hosszú leírásokkal, de minden sorodból érezni, hogy jól érzed magadat. ... A 
nyugalom egymaga még nem boldogít. Leheveredni kényelmes pamlagon, minden 
kellemetlenség nélkül, még nem nagy élvezet. Jól esik az is, ha elfáradtunk, s mert 
én is fáradt vagyok, nem kívánok mást; de még koromban is a nyugalom maga sokáig 
nem elégíthet ki. De pihenni egy magas tetőn, honnan határtalan kilátás nyílik, vagy 
pihenni a hajó fedélzetén, mely duzzadt vitorlákkal tovább halad, s míg semmi idegen 
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