
EMLÉKBESZÉD, 
B O L Y A I F A R K A S F E L E T T . 
(Készült a M. T. Akadémia rendéletéré). 

Tudva van — és ha ki megfeledkezett volna róla, egy tudós 
tagtársam barátságos intése a Természettud. Közlönyben eszébe 
ju t ta that ta — hogy ón ebben az órában 30 évi kötelezettséget tel
jesítek. De lám, a feladat bizony nem kicsiny. Legelsőben is al
kalmat adok a „ P a r t u r i u n t m o n t e s , n a s c e t u r r i d i c u l u s 
m u s " idézetére, mi ellen nem is tiltakozhatom igen erősen. Mert 
egyfelől az érintett 30 év nem csak halogatással, hanem vajúdás
sal is telt el felé. Oka nem a Horatiusi második locus: a n o n u m 
p r e m a t u r i n a n n u m , hanem egyéb valami, melynek eléadha-
tása végett -kitérésre kérek eugedelmet. Úgy vélem, minden sze-
rénykedést félretéve felvehetem, hogy az emlékbeszéd irója éppen 
annyi tartamra számit, mint eléadása tárgya. De erre a kedvez
ményre csak úgy érezheti magát jogosultnak, ha rajza nem ma
rad erősen sokkal hátrább, mint a tárgy teljes képe. No már, 
a kik velem egy hajóban eveztek, a kik valaha észlángokat — a 
mathesis és mathematica physica terén — tettek közszemlére, 
nevezetes előnyben részesülnek felettem. Horgonyukat biztos ta
lajra ereszthették, delejtűjöknek fényes éjszakcsillag volt irány
adója. Keplernél legott mutatkozók a Mars bolygó s a keringését 
s többi társaiét Merkúrtól—Neptunig szabályzó három törvény. 
Euclidest ama logikai remek: az „Elemek" tüntetik legott szem
be. Leibnitzot a differentialis calculus ós Newtont a vonzalom ki
fogástalan törvénye állítja ragyogtató világba. Monge nevét a de-
scriptiva geometria teszi nem csak a tudomány, hanem az ipar vi
lágában is halhatat lanná; Young a fényhullámzást, Gauss a szá
mok elméletét és a föld delej irányzó ereje kiszámítását juttatja 
eszünkbe; Bolyai P . nekem, legmélyebb tisztelőjének, semmi olyat 
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nem, a mit én a nagy közönségnek felmutatni Mrnék. Egy szín
vonalban álló ószláng lehetett és meggyőződésem és egy Gauss 
tanúskodása szerint, volt a nevezettekkel, de sugarai nem közepül-
tek egy gyúpontba s oly festményt alkotni, melyet a szétszór
tak kellőleg világítsanak meg, mint előre is mondám, oly feladat 
volt, melyre készülni a 30 év sem Ígérkezett elegendő időnek. 
Nem csoda hát, midőn Darwinként az állati és növényi világ
ban egy új szerv előállására avagy egy létezőnek csak gyökeres 
átváltozására egy geológiai időszak kívántatik, hogy most is jó-
rendén csak ott vagyok, a hol megbízásom pillanatában voltam. 
Hanem a mi sok, csak sok és a halogatás már becsületben 
járó ügygyó kezd válni és így másfelől a netalán egérkének 
születendő kép gyarlóságáért előlegesen is bocsánatot kérve hoz
záfogok a rajzoláshoz, melynek kiegészítésére nem csak a tu
dományból, hanem az életből is kell vonásokat kölcsönöznöm. 
És oly szerencsés vagyok, hogy adataimat B. P . autobiographiai 
vázlatából meríthettem, melyet. 65 éves korában küldött meg 
— felszólítására — gróf Teleky Józsefnek, a m. t. társaság akkori 
elnökének. 

Czólszerünek látom az iró saját eléadását követni szórul-
szóra, irásilag is hiven: 

„Nagy Méltóságú Gróf és Elnök ur! Kegyelmes U r a m ! 
Miután a ,Társaság' többszöri rendeléseire is elhalogattam a 

Biographia felküldését, az Excellentiád személyes parancsára, ezen
nel megírom a mi eszembe j u t ; hiányát mentheti az idő rövid
sége, midőn a tegnap vett levél előtt mára gr. Bethlen Ádám 
úrhoz ígérkezvén, a lovak bejöttek, s ennek végzetével indul
nom kell. 

Születtem Bolyában 1775-ben február 9-dikón. Kedves em
lékezetű nemes de csak közepes birtokú szüleim Bolyai Gáspár és 
Pávai Kristina heted fél éves koromban Enyedre vittek, azutáni, 
híres Pap és Professor Herepei János keze alá : az hol is szinte 
rendkívüli emlékező, képzelő és figyelő tehetségeim a virág-bim
bóban többre mutattak, mint a mit nyilasa kifejtett; ugyanis já
tókon nem kapván, a classisoman mindenkor túl jár tam." 

[Kiegészítem egy más kéztől közlött adat ta l : „a Praeceptor 
kezébe adta a 6V2 éves, az atyai háznál már magyarul olvasni 



megtanult gyermeknek a kis Cellariust, hogy néhány szót tanul
jon meg belőle. Néhány perez múlva tanitéjának kezébe adta a 
kis B. a könyvet és kérdezést nem várva elkezdette az első szón 
s 190-t jelentésével együtt egymás után hiba nélkül elmondott."] 
„Grammatista koromban, mikor praeeeptorom poéta tanitványit 
tanította, egyéb dolgom mellett, figyelmem' részével annyit vet
tem fel, hogy a Molnár Grammaticáján magamra átmenve, a 
nélkül, hogy tudta volna valaki, papirosát kértem a praeceptorom-
tól — ; mosolyogva adott, de csudálkozott verseimen." — [Itt is
mét azt irja az előbbi kéz. hogy „syntaxista korában a praecep-
tora logicus tanítványai stylusait vele corrigáltatta. — Jelesen fel
tűnt a latin versek rögtönzésével annyira, hogy az apparitor, mint 
csudatüneményt az ölébe véve a Collegiumban szobáról-szobára 
hordozta és feladott tárgyakra ex tempore latin verseket mondott 
a gyermek. Továbbá az Uj Testamentumot is egészen tudta B. 
gyermek korában görögre fordítani. Ezen tehetségeit ós tulajdo
nait a néhainak többszöri saját nyilatkozatai után jegyeztem, "j 
„azután tanítván, [a praeceptor], csak hamar annyira vitt, hogy 
Uraságokhoz vitettve akárhány ember előtt akármiről azonnal jó 
deák verset csináltam, mellyek közül néhány most is jut eszembe 
— radix' quadratát, cubicát húztam eszembe hiba nélkül, tizennégy 
számból is, a végén még több számot k é r v e — ; szollottak hoz
zám, feleltem — elküldöttek, s helyemre menve vissza a táblán 
képzelt irást ott találtam, a hol félbeszakadt s mind a táblán 
képzelve folytattam — de az okát nem tudtam, még azt sem, hogy 
okát kell tudni. Néhai Professor Nemegyei is a Görögben, 'Sidó-
ban sokra vi t t : úgy, hogy akkori Fő Curator B. Alvinczi kama
ránként olvastatott tel az úgy nevezett Oeconomussal — csak az első 
szókra emlékezem I n s i g n i a S t a m i n a v i r t u t u m . . . . ; nem 
is ügyeltem reá, ment [levén] minden füsti hajlamtól. — Végre az 
első nagy Gr. Teleki József intette meg Professoromot az elejéni 
érlelésre nézve. Kevéssel azután Karácsonyi szünnapokban, mihelyt 
egyedül maradtam nappal is, láttam Achillest tisztán, ugy a mint 
Homerban olvastam volt s úgy a többit — a következő télen for
ró nyavalya jött reám, melly után addigi tehetségeim szállottak.— 

Csakugyan ezen hirem következéséül, mikor a Német Clas-
sisból Bhetor lettem, N. ritka szép elméjű és lelkű (Attieusi s 
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Agricolai Biographiára méltó) B. Kemény Simon mellé vitettem 
tanuló társul, a Praeeeptorom testvére azutáni Professor Herepei 
Ádám keze alá; az honnan deák, német ós franczia készséggeli 
beszéddel és írással, s históriai és kevés mathesisi tanulással, ta
nítónk professorrá létével, Kolosvárra híres Theologiae Professor 
Szathmári Mihály házához mentünk lakni és ottan több professo-
rokat járván, végre négy napi censurát adtunk a nagy Auditóri
umban. A Mathesist a mostani derék Professor Méhes Sámuel de
rék atyjától hallgattuk: de Prof. Szathmári a Theologiát oly tűz
zel tanította, Mózesi sugárzó ábrázattal, hogy vigyázni intvén en
gem, ne hogy Mathesisbe merülve a hit dolgában is hasonlót 
kívánjak, annyira meghűltem a Mathesishez, hogy N. B. Badák 
Ádám ajánlván, hogy maga kölcsógén az Ingenieur Academiába 
küld; azt feleltem, hogy ideigi fényért örök idvességemet fel nem 
áldozom; az évekig tar tot t theologiai tanok 2-harmada lévén még 
hátra. 

A censura után hol egy hol más ellenvetés jővén eszembe, 
mindenkor megmondottam a rnagy Gamalielnek, hogy a Sátán, mi
vel kisért. — Végre mikor a kiürült feneket láttam, fanaticusból 
atheus lettem — iszonyú állapot; éjjel a temetőbe mentem — hi t 
tem, hogy az ördög kezében elkárhozott vagyok — ; mig végre 
a jó lélek odahozott, a hol most vagyok — örökkévalóság utazója, 
már havazó estvéjón egy bűbájokkal teljes napi útnak — vagy 
inkább egy zivataros s félelmes éjj reggelén, hol 'egy felsőbb nap 
érkező sugarai a vóghetlen út folytatására.. mind inkább bátorit-
nak véghetetlenül; mert a megérkezés sirkő volna — egy élet csak 
egy kerék fordulat a mind elóvivő véghetlen útan — vóghetlen a 
világ könyve, s azon 1 is, soha el nem érhető, de mind inkább 
közelítendő határa a különök egybe olvadásának — minden test
véreknek a véghetetlen atyai szívben. 

Ezután kezdettem élet neméről gondolkodni: Kolosyárt so* 
káig járva a rajzoskolába, nagy kedvet kaptam különösen a his
tóriai kópiráshoz: a Professor sokszor mondván V e r f l u c h t e 
K e e k h e i t i m P l a n z e i c h n e n arra unszolt, hogy képiró le
gyek: de a szemem lőpornak, melyet magam csináltam, véletlen, 
fellobbanásával, annyira meggyengült, hogy az orvosok minden jó 
szemet kivánó óletneméről lemondani tanácsolták. Ugyanazon idő-



ben állván fel az első magyar Játékszín, azon többször játszottam 
i s ; s az első magyar operát az Arany időt hallva, másnap hege
dülni kezdtem tanulni — de késő lóvén már, praxisom meszsze 
maradott a theoriától." — [E helyt az idegen kéz hozzáadása: 
„Göttingáb&n egy hegedűművésztől . . . órákat vett. . . . A he
gedűben magát nem tökóletesithetvón, a kevesebb sebességet kí
vánó Brácson gyakorlottá magát későbben, a melyen annyi kész
séget szerzett, hogy társas zenében a maga stimmjót pontosan 
lejátszhatta"]. — „Ugyan ekkor azon is j á r t az eszem, hogy szí
nész legyek. 

E tájban akartam bizonyos ifjúval is különös barátságot köt
ni : fekete hétnek neveztem, melynek napjain mind nehezebb pró
bákat állván ki, a végén abban egyeztünk meg, hogy éjfélkor a 
temetőben, mikor 12-öt üti, örökre '^kezet fogjunk: én mindent 
megtet tem, a másik semmitse telyesen — s az örök egyesülésből, 
elválás lett. 

' Végtére egész veszedelemmel az Artilleriára szántam maga
mat : felmentem Bécsbe ; s a mely nap felesküttem volna, alább 
megírandó okból már Jénában volt B. Kemény Simon levelét vet
tem, melyben kórt, hogy ha valaha ért a szava előttem valamit, 
menjek fel, hogy beszéljünk elébb együtt — felmentem, s ott ma
radtam a Báró kölcségón. Az holott is csak hamar a Sálé vize 
mellett sétálva, kezdettem kevés szétszórt homályos mathesisi es-
meretemből azt az útat, mellyen megvénülve is találom magamat: 
kettő vitt reá ; edjik a szememre nézve adott orvosi tanács, mel
lvért nem mervén sokat olvasni, sok ideig mind csak gondolkod
va tanultam; a másik pedig a tudatlanság, mely miatt a termé
szet lett vezérem. Úgy is megszoktam volt ezen módot, hogy ne^ 
hezen vettem magamat az olvasásra, az is hozzájárulván, hogy a 
könyvek különböző módjához szoknom kellett — belejővén nem kis 
kedvetlenséggel láttam, sok sajátomnak véltet meglenni. 

Jénában akkor tanított Fichte, Schiller nem tanított, de sze
rencsénk volt személyesen tisztelni — Göttingába mentünk: az 
holott is Kástner, Lichtenberg szenvedhettek; s megismerkedtem 
az akkor ott tanuló Gaussal, kivel máig is barátságban vagyok— 
noha távol attól, hogy vele mórkezzem; a legszerényebb s legke
vesebbet mutató; nem harmadnapig, mint Piátóval, évekig lehe-



tet t vele valaki a nélkül, hogy megtudja nagyságát — kár hogy 
nem tudtam ezt a cimetlen sarkú hallgató könyvet felnyitni, s 
olvasni; én se tudtam, bogy ő milyen sokat tud, s ő is saját mó
domat látva, igen sokat hit t rollam, s nem tudta, mely kevés 
vagyok — az igazi (nem könnyüszerüleg szinen járó) mathesisi 
szenvedelem, s erkölcsi egyezés kötött egybe;. úgy hogy többször 
gyalog utazva együtt, mindenik külön maga tárgyáról gondolkod
va, órákig nem szollottunk. 

Elment Gauss, s Kemény Simon is lejött; s én Kemény Si
monért, vesztegetés nélkül a kölcsóg sokkal haladván fölül a kül
dött pénzt, kezes maradtam: Keméuy Simontól az akkori körül
mények közt egy évig nem kaphatván pénzt, sokat szenvedtem, 
de soha oly boldog nem vol tam; az az idő, melyre mindég öröm
mel nézek vissza — barátsági önkéntes áldozattal az Igazság ke
resése tiszta éterében, a testi gyönyörök posványi felett magasan; 
nemesebb szenvedelem egész künn létemben (sok kisérletek közt) 
tiszta életem vódangyala volt — az akkori magamat ma is tisztelem. 

Feljött a pénz; s leindultam gyalog; az Astronomia Profes
sor (a ki Napóleonnal volt Austerlitznél, s azután Ingenieur Ober-
stere lett), s mások a szomszéd faluig kisértek gyalog; az elvá
láskor sírva mint a gyermek, akaratom ellen mentem vissza, mig 
erőt vettem magamon, az utolsó tetőről, az honnan még látszott 
Göttinga, még egyszer visszanéztem, megállva, mig az örökre' el
válás homályában a Daguerrotyp megmaradott . De most is visz-
szatekintek még egyszer: Gauss Braunschweigból irt volt,, hogy 
határozzak napot és helyet Göttingán kivül, a mikor ós hol még 
egyszer találkozzunk; mindenkor pontosak, akkor is azon egy órá
ban érkeztünk gyalog Olausthalba; az honnan reggel egy tetőig 
kisértem el, s egy haldoklás buesukezóvel váltunk el (csak nem 
némán) — azon egy zászló alól kétfelé küldöttve, azzal a különb
séggel, hogy ő a dicsőség templomába hatott fel, ón pedig el
estem. 

Kegensburgigi (valamint több gyalog tet t) utazásomra nézve, 
csak azt tartom említendőnek: hogy a sebességet kicsin kezdve, 
s naponként móddal nevelve, s mindennap is crescendo indulva s' 
decrescendo érkezve, s lábomat néha pálinkával mosva, s kapczái-
mat megfagygyazva, s a csizma olykor megormosult bőrét (mely 



miatt tovább nem mehettem volna) nem 'sirral kenve, hanem víz
zel lágyítva a lábhoz legkisebb bajom se volt. 

A hajón csak azt említem, hogy a Strudelnél egyedül ál
lottam fenn nézni a veszélyt; de a hajósoktól mérgesen nózettet-
vón, letérdelve lopva nézhettem — s még egy van mindjárt em-
lit tendő; Passauba kiszállva, két bajám volt: mindenikben ártat
lan támadtattva meg, tíztől vétettve körül, s kevéssel azután Schild-
wachtól puskával döfettettve meg minden gondatlanságom mellett 
a tiszta és csendes lelken álló bátorság megszabadított, mint több 
esetekben azután is. De nagyobb ellenség jött mosolyogva: egy 
15 éves ártatlan, szép lyánkát a hajón ostromoltak, s én védan-
gyala let tem; ment szegény Bécsbe szolgálni, a szeplőtelen tisz
taság olyan mocskok árjába, mellyekre nincs pecsét kivevő, fel
nyitottam előtte az erény mennyét s a vétek poklát, s minden
ként megvehetlen erősséget akartam csinálni egy szellő után hajló 
virágból. — Bécsbe érkezve, jobbnak láttam atyai tanácscsal vál
ni el, meggondolva, hogy a szüzhó is a nap mosolyára sárrá lesz, 
s ötet se tarthatva meg, magam veszhetek el. 

Bécsben mulatva vagy 2 holnapig, mindent kérdeztem, hogy 
nincs-é pénzre szüksége? mindenemet odaadtam, senki se adta 
meg, s egy Bácz kereskedő hajóján reggeltől estig hűségesen hajt
va, napszámmal jöttem le. 

Pesten stilléttel vigyázatlanul járva, a térdemen alul oly se
bet kaptam, hogy a lábomat akarták elvágni — pénzem elfogyott, 
orvosságot se ad tak; a Veres ökörnél feküttem: mind addig a 
szerencsétlenség felébresztvén a léleknek a test romjai felettisége 
érzését, olyan kedvem volt, hogy a szállók mulattságra jöttek hoz
zám, de ekkor egyedül hagyatva, könnyes szemekkel emelkedtem 
a pusztáról kimondhatlan érzéssel a véghetlenbe, a számtalan na
pok feneketlen tengere kútfejéhez! — s azon órában érkezett a 
segítség — meggyógyultam, s B. Kemény Simontól utánom kül
dött szekérrel lejöttem. 

Mind eddig még a szebb napot igérő reggel volt, mely tűz
zel és jéggel terhes nehéz időkkel váltott égető napok után vé
gig tartó borúval essett, a mostani havazásig. 

I t t nevelő le t tem: de csak hamar nagyobb sebbe estem ; 
így ejt el az ütközet első lövése — igy veti le egy véletlen nyíl 



a fenn evező sasá t—;mikor igen elhittem volt magamat fegyver
járatlan erőmmel, barátimtól reá vétettve egy bálba men tem; s 
ott egy kölcsönös sympathia, akkori fantáziámat, mely egy puszta 
vászonra is kérubimot festett volna, úgy felgyújtotta, hogy min
den fellegváraim elégtek, s a szív foglalta el az okosság királyi 
szókét, s annak elhive mindent, megházosodtam; s kis jószágom
ban gazda lettem 3 évig — ; kertembe patak-vitel, viz-esés, erdő, 
kunyhó, oltó oskolák, plántálás, sok évet elvevő kertészi szenve
delembe vittek. 

Meghalván az ide való Mathesist s Physieát tanitó Profes
sor, az akkori G. e. G. Teleki urak, s a hires (volt Mathesis Pro-
fes.) Doctor Pataki tanácsokra s közbenjárásukra Professor let
tem." — [Ismét egy kis adalék az idézett kéztől. „Három évi gaz-
dáskodásában különösen a kertek regényes rendezésében s a gyü
mölcsfák szenvedélyes tenyésztésében volt kitűnő, de az életnek 
esen aesthetikai oldalai sem levén magasan lengő szellemének elég 
élvet nyújtók — örömmel fogadta a mathesisnek M.-Vásárhelyt 
ürességbe jött tanszékére való meghívást, a mi meglevő eredeti 
adat szerint 1804-ben febr. 4-én történt."]—De a parallelek meg
mutatására te t t próbámmal nem lévén megelégedve, s sok idők 
után, noha talán a lehetség határáig nyomózva, se nyugván meg 
a Mathesisi tüzem meglankadott, s ez vitt a Poézisre. De kijővén 
az V. Szomorú Játék, ós a Párisi Per, lá t tam több Ítéletekből; 
hogy reám illik S i p a u l u m a S u m m o d e c e s s i t , v e r g i t a d 
i m u m . Döbrentei is nem tudva, szemtől-szembe gyalázott s ón 
toldottam ; azonban a szegénység, idő s csendesség hiánya, s egyéb 
nem mondható kedvetlen állásom, egy sötét órámban arra vittek, 
hogy több tragoediáimat s még egyebeket elégettem [„1836 kö
rül"] , ma is meg van a hamva: még nem is voltak kitisztálva, 
s lát tam, hogy időm telyességgel nincs, s ha el nem égetem, az 
igaz társamhoz a Mathesishez leszek a szeretőért hűségtelen —•, 
azt is gondolván, hogy akármikor lejóndene időm, könnyen mást. 
i rnék; mert akkor úgy voltam, hogy ha szabad lettem volna, s 
nem nyomattva le a szegénységtől, csaknem minden holnapban 
egy Drámát irtam volna, prózába, s azon módon még ki tisztá-
latlanul. Mint megcsalódik, a ki azt hiszi Caniculában, hogy mind 
olyan meleg lesz Xberbe is — így jár a szerelemből házasuló is, 



Elhagyva a Poézist, csaknem ország fazakasa let tem: a tűz 
czélszerinti használási módjai vizsgálata, mindannak, a ki kórt, 
szolgálva, sok időmet vette, s veszi el máig i s ; sikerét ha élek, 
kiadandó munkám megmutatándja. 

Első feleségem [Kolozsvári Benkő Susánna], rendkívüli tálen-
tomu fiunknak (kitől van a deák munkám első darabja végéni 
Appendix, a maga nemében egyetlen, Gausstól rendkívül megdi
csért, csak igaz mathematicustól értett munka) az Ingenieur Aca-
demiába lett felmente után, bujában megháborodott—; négy évig 
iszonyú a mit szenvedtem, s az éjjeli éneklések miatt elveszett 
álmomat csak az örök álommal találom meg. 

Második feleségem [M.-Vasárhelyi Nagy Therézia] is bete
ges volt, s egy neveletlen fiút hagyott maga után — s már a 3 -
dik házasságom a kopoisó, nem oknélkül bizván az ősz hajak sám
soni erejükben, a meggyengült ellenségen könnyült győzelemmel; 
meg az ifjú is többet tehetne, ha észre tudná venni, hogy bűbáj 
körében van, s hogy szárnya a gyertyalángra sodródó esti lepke 
módjára el ne per'selődjók, máshoz közelednék, de csak annyira, 
hogy a két bűbáj egymás erejét elvegye — azonban a czólra in
tézett munkásság vódangyalát állítva a kísértetek légiói ellen őrnek 
minden vár-nyilásra. 

Mindenik feleségemtől egy lyánkám meghol t : akkor erősen 
fájt, most örvendek, hogy a sáros földtől meg nem mocskolva 
tisztább úton vitettek tovább. — De egy szomorú vallomást kell 
tennnem: úgy gondolkodván, hogy csak annyi gyermek atyjának 
van lenni jogom, a hányat felnevelhetek, s nem szabad néhány 
édes pillanatot nyomorultak végetlen soraival fizettetni; s szeren
csétlen körülményeim közt olyan melanoholiai húrozatra esvén, 
hogy a szülöttet könnyel kereszteltem, s a holtnak tömlöczből 
szabadulásán örvendettem —; még most is álmatlan ójjeimben né
ha, azoknak, kik általam lehettek volna s nem lettek, minden ma
radókaik számtalan népe, a lehetség országából tündökölve repeső 
angyali sereg, hálákat adva mint egy Istennek, a ki a minden
ható Természet L é g y e n ! szavának ellene szegzetten N e L ó -
g y e n ! - t mondott, s nem lett —. De a mint minden öröm, úgy ez 
az áldozat is sokba kerül. 



Ily állásban munkálkodásomban különösen akadályoztak 
máig is 

l-ben Olyan halálos seb, melynek bekötését nem rejthetem 
el, de a nap szine előtt fel nem fedhetem. 

2-dszor. Már régi álmatlanságom miatt későn kelve, dolgo
zó kevés időmet, ritka nap, a mikor el nem veszik: nem panasz
lom, a mikor segíthetek, sőt sokáig fáj, mikor kóróst kell meg
tagadnom ; s átalán legnagyobb szenvedésem a sok nyomor látása 
segithetés nélkül; de kétszeresen vénülök, mikor minden ok nél
kül olyannak kell adnom kevés időmet, s kinek igen sok van, s 
a másónak, mivel nem fogható pénz, semmi becset nem ád. 

3-szor. Elébb ha valaki nálam lenni vélte jószágát, de két
sége volt; magam mutatva meg leveleimet, hoztam világosságra: 
végre megrontó per sok kedvetlenséget okozott s éveimet vette el. 

4-szer. Akkora szegénység nyomott, midőn a legrosszabb 
pénz' idején négy száz rosz bánko Magyar forint fizetéssel kel
lett nehéz házat tartani; hogy ha B. Kemény Simon nem lett 
volna, semmivé kellett volna lennem. Gazdag ugyan soha se le
hettem volna, annyi szegényt tudva; mint egy darab só meg nem 
maradhatna egy édes vizű tengerben. 

5-szer. Nem fekvő beteg, de mindég beteges voltam ezen 
okokból. 

Együtt indulva fel B. Kemény Simonnal, betegség miatt 
maradtam e l ; ugyanis Zilahon valami változásom esvén, hányta
tót adtak; s estve egy jó öreg asszony szép szöllővel kinál t ; és 
én a theologiai systema kiterjedt eltanulása után, azt feleltem, 
hogy nem tudom, nem árt-e hánytatóra; s az asszony is csak 
annyit tudva erősítvén, hogy még megfrissiti a belső részeket, 
ettem — semmi remény nem volt hozzám — s csak holtigi gyo-
morgyengesóggel maradtam meg. — Igy félévvel maradtam el 
B . Kemény Simontól: felmenet egy oláh kuptát vittem, a ki is 
Saxoniában meglátván 3 szegü kalap, kaput, strimfi, papucscsal 
a sertés-pásztort, egyik kezében pálczával, könyvvel a másikban, 
így kiáltott fel: V á j f u t t u t z m o r t z i 1 u j ! un p r o f e s s o r l á 
P o r c s . 

A másik gyengeségemet őszi véletlen hideg havas essőb e n 
könnyen öltözve úton lett által fázás és ázás okozta, mely miatt 
főnáthán kívül sok bajám volt a köhögéssel. 



Ennek felette még ifjan elől ormos nyergen rázó lován, 
társaságban, hegyen völgyen nyargalva, fattyú sórvóst kaptam. 

Fennebbi okból a szemem is gyenge volt, mindazonáltal sok 
hadi, de időt vevő mesterséggel a gyenge várat is mind eddig 
oltalmaztam, midőn már a feladás zászlója emelkedik. 

6-szor. Több meg nem irható okokból sok gonddal élek 
napról-napra, s csak az az egy csendességem van, hogy felesé
gem nincsen. 

Mit lehessen tehát várni ily állásban, l á tha tn i ; valamint azt 
is, a miket kiadtam is, mennyivel különben jöhettek volna ki 
kedvező körülményekben — s mennyi maradott el. 

[Végezzék bó az autobiographiát idézett kezesünk következő 
sorai: „Érdekes a halála előtt egy évvel 1855-ben irt „ J e l e n 
t é s e , " melyben búcsút vészen a földtől. 

„Anyanyelvén kivül birta a latin, görög, angol, franczia. 
német ós oláh (rumén) nyelveket. Még késő vénségében is tu
dott Homerból vagy Shakespearból lapokat szavalni el könyv nél
kül, a mi rendkívüli emlékerejére mutatott . „A végig ifjú lélek 
mellett testi erejében megtörődvén B. a hivatal fáradalmai után 
megpihenést eszközlött az 1851-ben nyert nyugalmazással. Mun
kás lelke azután sem szűnt meg a tan mezejét tovább mivelni, 
míg a kérlelhetetlen halál 1856-ban félbe szakitá földi élete pá
lyáját, felsőbb körre méltatva azon lelket, kinek a legnagyobb 
mellett a legjobb szív volt sajátja."] 

Erre a mólyen jellemző vonásra későbbre visszatérek, ós ak
kor észrevétlenül kisérem. De addig hallgassunk ki még egy ta
nút, még pedig az autobiographus nagyobbik fiát, a mérnök
kapitány Bolyai Jánost, a ki nemzetségét tárgyaló geneologiai és 
apját illető psyehologiai jegyzeteit, mint hozzávethetni, 1847 kö
rül vetette papírra. En csak az utóbbiakat idézem. A bennök fel
ötlő stylaris ós morális balságokat magyarázza némiképp Bolyai 
F . egyik jeles tanártársának az az észrevétele, hogy „ezen csu
daszülött fiu idvezült atyja iránt, csupa mathematicai rivalitásból, 
halála órájáig meg nem szűnt példátlan irigységgel és háládat
lansággal v ise l te tn i" — Halljuk már a jegyzeteket: 

„— Egy B o l y a i Nagy Friedrich ellen menvén háborúba 
s egy csomó porosz katonától körül vétetvén, semmiképp meg 



nem akarta magát adni a nagy csoportnak, míg végre össze nem 
vagdaltatott ; mely túlságos vakmerő bátorságból is a Bolyaiaknak 
jó adag jutott. Tudnék nagyatyám, atyám, s magamról is számos 
példát előhozni. Például kemény télben éjjel oly erdőn által, hol 
sok farkas já r , bár kardosán is, egyedül utazni, mint nagyatyám 
tett, meglehetős merészség. Atyám német-honban a pipát a szájá
ból kivevő katonaőrt melybe ragadván a falhoz vágta; Passaubau 
egy kávéházban, hol tán tilos volt pipázni, hihetőleg német Bur-
schilag a világot számba nem vevőleg, n o n c u r a m u s módra, 
vállain nyugvó nagy lombos hajával s égő két szemeivel ott ülve 
pipázván, s zúgolódó morgolódó magukat megsértettektől körül
vétetvén, hogy kivessék: hirtelen a ház közepébe ugrott, s sar
kán mint a pereszlón megfordulva, s srófosan tekert butykós vógü 
botját, — milylyel némethonban divatos járni, — feje fölött bámu
latos ügyességgel megforgatván, csavarván, s tösténti halált hir
detvén annak, ki — magyar nemesi s Burschi — testét illetni me
részelné ; az egész sokaságot oly rórnülésbe ejtette, s tiszteletet 
ébiesztett , hogy szépen elvonulva, ki-ki helyére takarodott. De 
mindezek inkább nemes bátorság je lei , de a miket ón t e t t em: 
éppen túlzott ambitióból eredett esztelenségnek nyilvánítom; pél
dául egy vártéren valami hivatalos vagy szolgálati dolgom, vagy 
foglalatosságom lévén, csakhamar észre-vettem, hogy a golyóbisok 
fütyölnek fülem mellett *).* 

A B o l y a i a k szaporák nem voltak, csak keveset, egyet 
kettőt költve, mint az oroszlány; lyán ritka volt. 

Már szeretném az atyámnak s magamnak, mint — minden 
ostoba dicsekvés, önhittség s az utálatos alacson álszerénység 
nélküli hideg őszinteséget s igazságot, vagyis önérzet kifejezését 
dicsekvésnek s önhittséguek tartó hasonló ostobaság nélkül szól
va, rendkívül kitűnő szellemű s jellemű s e földön kivált — atyám 
után — ón, egyetlen nemű vagy maguk nemükben egyetlen . . . . 
legnagyobbszerü epochát csináló új időszakot kezdő s a mennyor
szág kapuját megnyitó embereknek életét néhány vonallal röviden 
leírni; nem azért, mintha a tökólyes tanra s a közjóra nézve lé
nyeges és érdekes volna egyének s nemzetek, sőt az emberi nem-

*) Itt egy levél az eredeti jegyzetből elveszett. 



nek is történetét, életét, iskolai közértelemben közleni az embe
riséggel ; hanem mivel mi, ha valaki, ideig, míg az emberiség 
belé kap, jő az általam kijelelt jó útba, bizonyára és valóban 
leginkább megérdemeljük, hogy körülményeink is némileg ismer
tessenek ; mert atyám szerint azután s egyéb arányt a nagy ha
jókat vivő tengerben sem kérdés, ez amaz csép viz melyik völgy
ből jöt t , s legfölebb az lehetne kérdés, ugyanazon egy ember mi 
jót gondolt s csinált öszvesen; de a végén azt is szükségtelen 
lesz tudni, az egész emberiség lévén szerző; noha csakugyan e 
földön a tannak határa lévén, szép s nem érdektelen annak te
temes részeit, mint egy-egy embertől jövőket, kijelelni. 

Atyám született Bolyában 1775-ben Február |4]-kén, tehát 
télben, mint én is, ép testtel és lélekkel, jeléül annak, hogy a 
nőszés a mi éghajlatunk alatt, Május és Júniusban esik legczél-
szerübben. Nagyon szép gyermeknek mondják. Hat éves korában 
a nagy-enyedi reformatum collegiumba beadatott a Philadelphia 
kamarába, hol az azután híres kolosvári papok két H e r e p e i 
voltak tanítója s hóhérai. [Itt már íönnebb elmondott adomát ol
vasunk]. Egykor a Herepei próbálgatására töstónt egy logarith-
musi táblai laponi számok megtanulásához fogott, s könnyedén 
czélt ért. Máskor lóháton menve Tizon-négy! darab számjegygyei 
jegyezett számból a radix quadratát fejében vagy képzelődve ki
vonta, s még nagyobb számot kórt; Isten tudja, meddig elgyőz
te volna. 

Grammatista, tehát kilencz éves korában rendesen, játék köz
ben is, folyólag latin versekben beszedett, s a tanítója a három 
classissal előtte lévő poéták verseit n e k i adta megigazítás vé
gett . El is jár ta t ták a collegium minden kamaráiban, hogy mi
vel a kicsi Bolyai Farkasnál a szellemi tehetségnek oly jeles nyo
mai — latinul insignia stamina virtutum — mutatkoznak, az idős 
deákok is méltóztassák társaságukra. Egykor mint csodát egy 
gróf Bethlenhez vivén ebédre, s a gróf megakarván kisérteni vers
csináló tehetségét, egyszersmind zavarba szándékozván az által 
hozni, következő tárgyat, themát adta föl: „a szomszédod e l - . . . . otta 
magát, csinálj rá vagy róla latin verse t " ; mire a kicsi Bolyai 
minden tűnődés nélkül töstént elkezdette: „Dum erepitus ventris 
canerent: tuttC nascitur i l le ;" s még tovább kívánván folytatni s 



faggatni, nyakgatni a gróf, s egy más olasz szomszéd által eret 
kivánván vágatni azon . . . . on, a kicsi Bolyai legottan hozzá ad
t a : „ílic italus venas, quas aperiret, habét," ilyeténképpen jól 
és ügyesen kikerekítvén, idomítván, bezárván a Dystichont [sic]. 

Minden az ördög, — hogy úgy mondjam — divatos iskolai 
tanokat jáczodva úgy magáévá tette, mint a gondolat. Annyira 
nem volt játékos, hogy meg kellett verni, hogy jáczodni menjen. 
Egy vacatión hat hét alatt Nemegyei prófessortól úgy megtanult 
hellénül, hogy Homerusnak mestere lett, értve, resolválva, s a 
talpa alá téve, könyv nélkül elmondotta, miről az öreg Nemegyei 
még mind elragadtatva emlékezett s beszedett. A héber nyelvben 
is sokra ment volt. Az újabb európai nyelvek közül pedig teljes 
hatalmában van minden finomságai, árnyóklataival a magyar, la
tin, német, frank, angol, olasz s az oláh annyira, hogy maga az 
oláh azt erősiti, hogy úgy tud oláhul, mint egy oláh. Más nyel
vekben is jár tas . A theologiában oly mester volt, hogy az abban 
híres kolosvári professor Szilágyi azt állította, hogy helyette 
töstént beülhet tanítni a cathedrába. De akkor, az által elragad
tatván s tapasztalatlan, jó útmutató, vezető nélkül szűkölködő 
növendék oly szerencsétlen rosz útra ficzamodott, hogy a íana t i s -
mus veszélyes örvényénél buzgólkodott, ós semmivé vált volna, 
míg egykor egy szerencsés pillanatban magába szállván, s fonto
lóra, apróra véve kezdvén vizsgálni a biblia helyeit, s ábrándji-
ból fölébredvén, rezzenvén, irányja megfordult s szinte az ellen
kező örvénybe esett, s semmit sem hitt , mikor mint mondja, 
magát rendkívül szerencsétlennek, s mintegy égből leesettnek s 
a kétségbeeséssel küzködőnek érezte; míg végre az okosság, ór-
tebbsóg által közeledett a helyes közép úthoz. 

A rajzolásban is oly hajlamot s előmenetelt nyilvánított, 
hogy Kolozsvárt a rajz-Professor rendkívül meg volt elégedve. A 
zenészethez is sok hajlama s érzete van, csak nagy korában kezd
vén hegedülni tanulni, persze fáradhatlan ügyekezet mellett is 
hős- vagy virtuózzá nem lehetett. 

Áltálján sok jó Ízléssel, finomsággal, csínnal bir, bár nem 
is mindenben. Irja is maga is, hogy szinte minden múzsákkal 
polygamiában élt. Képzelődő s költészi rendkívüli termékeny te
hetségét nem csak több számos gondolat s érzetteljes szindara-



bókkal s számtalan a l k a l m i költészetekkel, gyakran verseze
tekkel is bebizonyította, hanem az által is, hogy tulajdonképpen 
szinte minden beszédje közéletben, társalgásban is, mind költószi 
stylussal foly, s omlik az elmésség, élez azaz Witz, s nem ritkán 
az — a rövid látásúak által nem is értett — sarkaschtisch vagy 
mérgesen szúró, vagdalozó gondolat belőle. S kimerithetlen, fogy-
hatlan elméssége, s különös finom modora által — noha másfelől 
senki sarkastischabb durva sem tud nálánál lenni — oly mulat
ságos s csaknem mindenütt, hol irigység vagy megsértett hiúság 
nem fúrja be magát, oly kedvelt társaságu s mindenféle ember
rel úgy tud bánni, hogy maguk a hiu ifjak megvallják, hogy az 
öreg Bolyai az úriasszonyok vagy dámák körül is^ úgy tud járni , 
hogy sokszor egész sornak teszi a szépet, pillangó módra egyik
től másikhoz repdesve, különbnél különb elmés gondolatokkal el
ragadva, bolonditva őket, s gyors visszatérésre várakoztatva, s egy
szersmind egész sereg udvarló ifjat, kik elólten csak unalmason, 
szellemmeddőn ásítoznak, s kinyújtott lábaikkal a dámák körül 
resten hátra eresztett derekkai ásítoznak, könnyüszerüleg kihány
va a nyeregből. Szolgálatra mindenkinek, kire nem haragutt meg, 
oly kész, s úgy kerüli a megsértést, hogy ez előtt az ingót is 
oda adta ha kérték, s akár hányszor megbántva, bár is erősen 
érezte, oly ép s erős lélekkel birt, hogy számba nem vette, meg 
nem boszulta, s a rálőtt nyilak, mint a falról a borsó, lepattan
tak. S az pedig nyilván üt i ki magát, hogy fösvénység van ben
ne nagy mórtékben, ós hogy adakozása részint magán erőt vétel, 
részint megtagadás kerülése, részint póldaadásból — hogy tudni 

_ illik ő is a gazdagabbaktól annál többet kapjon — erednek. El
lenben jaj annak, kitől ő magát megbántottnak tartja, s kitől ő 
nem fél, vagy nem vár; indulatosabb, fáradhatatlanabb s kitar
tóbb üldöző nincs. Bengetegül érzi kolossalis tehetségeit, s mind 
nagyobbra vágyik, s azon szerencsétlen hiúsági gyengeséggel s 
oly nagy tehetséghez nem illő elfogultsággal bir, hogy a legki
sebb ellenmondás vagy hibáztatás.. által valamely állításának már 
megsértődik, dictatorice akarván imponálni mint Napóleon, vagy 
csalhatatlanul látszani, mint a római pápa. Pedig bizony, minden 
jeles és sok remek nyomok, gondolatok mellett gyakran erősen elhajtja 
a sulykot, s helytelenséget állít s véd az utolsó csepp vérig. 



A fejérnépekkeli közvetlen érintkezéstől magát tudta óvni, 
bár is sokat forgott közöttük,— mi a legnagyobb mesterség férj-
fiúi erővel bírónak, — s éppen azért máig is szerelmesebb finom 
módon, mint a husz éves ifjak, s azért bírja magát testileg szel
lemileg oly jól, épen s erőben. 

Legnagyobb becse pedig a világra nézve, bár is eddigelé 
csak általam használva, áll a mathesis és philosopliiaí munkáiban. 
Ugyanis a mathesis tanulása az ő ifjúságában még roszabb lábon 
állván mint most, csak egy kevés legfólszinesebb eszmékkel a 
számtan-, laptan-, solidometria-, trigonometria planából látva el, 
vagy állítva ki, Göttingában önerején kezdett sétálva gondolkozni 
az ürtan s számtan elemeji alapításán, és mint maga irta min
den álszerénysége mellett, — mert csakis álszerénység az övé, — 
csakhamar jobban állott benne, mint a már akkor a fölsőbb re
giókban Kolossus Gauss, ós érezhetőleg közelített a helyes úthoz, 
s Euklidtől fogva legnevezetesebb epochát csinálta az elemek elő
adásában, melyek az újabb időben három magyar s egy latin 
munkában [Az Arithmetica Eleje. 1830. — Az Arithmetikának, 
Geometriának és Physikának Eleje. — Arithm. Elejének javított 
kiadása. 1843. — Tentamen Juventutem stúdiósam in elementa 
Matheseos purae . . . . introducendi, 2 köt. 1832—3 ] czimek alatt 
meg is jelentek. Ugyanakkor Göttingai speculatiói egyik legfőbb 
tárgyává tette az Euklidi XI. Axióma megbizonyitását, de az 
egyes tárgyakról a tanomban szándékozom az illő helyeken szólni. 

S bár is mint philosophusnak a világ előtt semmi hirét 
sem hallottam, munkáiban oly derék, noha még nem egészen 
helyes, philosophi szellem, eszmék vannak elhintve, szórva, hogy 
rajtam kivűl legnagyobb elméleti philosoph nevet érdemel a 
földön. 

Elete módja, vagy életbéli esze, philosophiája részint ugyan 
erősen idétlen s boszús, például, mikor a székelynek a fáját aka-
ratosan kétszer fizette ki, s azonban másfelől, törvényes dolgok
ban is, a hol akar, rendkívül ügyes s előre látó, ugy hogy a 
mennyi ügyvéd, összesen sem volna képes kiforgatni vagy rá
szedni. 

Kemencze-mester is országszerte hires. Ugyanis egy bécsi 
fényes commissio munkalatja a fakimólő kemenczék kigondolása, 



alkotása iránt kevés sikert mutatott, atyám pedig száz meg száz 
variatióju, mindennemű kemenezéket gondolt, s rakatott önfel-
ügyelete, igazgatása alatt, s részint rakott maga is saját kezeivel, 
nagy szenvedélylyel, néha egy éjjel tán kettőt is, s azóta jöttek 
az országban, s ugy látszik másutt is, divatba a B o l y a i - k e m e n -
ezók, melyeket sokan dicsérnek, s melyektől ugyan sok jót meg
tagadni nem lehet : azonban a kemenczerakás neki, mint a köl
tészet, csak egy korcsoma-nemü elfoglalódás volt, melyet részint 
mások alkalmatlankoclására vállalt, részint kétségbeesve kereset t ; 
mert mint irta nekem : ha hajdan — tudniillik a 11 . Ax. tár
gyában — boldogult volna: sem költészetre, sem kemenczerakás-
ra nem adta volna magát, jobb gazda s ember lett volna. 

A l i . Ax. tárgya, mint a legméltóbban ós legmóltóságo-
sabban is, annyira elfoglalták s annyi hevet gerjesztettek atyám
ban, s annyira óhajtották vele annak tisztába hozását, hogy azt 
i r ja: hogy élete boldogságát gondolatlanul s tapasztalatlanul arra 
tette föl, és hogy ha kikapta volna, ha senki sem tudta volna 
is meg, hogy ő kapta ki, — mi igaz angyali magas, nemes tűz 
érzet jele ós jelleme, — angyal lett volna, igy pedig egész földi 
életére szerencsétlen, elesett, és hogy ki azt föltalálná: megérne 
egy akkora gyémántot vagy brillantot, mint a földgömb, s több 
más efféle kifejezetei- s érzeteiből itt csak a következőket eme
lem k i : 

Pomologus, kertész, erdősz, borgazda, bororvos, betegeket 
electrizáló, s általán doctor is olyan nagy, hogy a rendes do cto-
rokat elhagyva, számosan is sikerrel hozzá folyamodtak. Egy szó
val belőle csaknem minden kitölt volna, ha idejét, erejét, kedvét, 
tüzét czólszerübben használta, sok szépet-tevés s apró szolgála
tok s commissiók vállalása, s haszontalan tárgyakba elegyedés, s 
ok nélküli költséges erőmüvószkedós által nem osztotta s fecsé
relte volna el, s a főczélra irányozva, központosította volna: so
ha különb Poly- s Pan-histor, s általános lángész vagy universa-
lis genius nálánál, rajtam kivül, nem volt a földön; nem veszte
getve sok semmi maschineriákra, s a mesterembereknek, mint 
kértek, alku nélkül, önvallomásuk s dicsekvésük szerint, bővön 
fizetve, jobb rendű s életmódú gazda lett volna, s mi legtöbb, a 
sokszor fél napot tartó elvesztegetett privata, külön magántanitás 
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s egyéb időfecsérlés helyett tanja tökélyesbitésén dolgozva, töb
bet tehetett volna a közjóra. De ez ugyan hiában való beszéd, 
hogy mi lett volna, midőn örök változbatlan és isteni bölcs vég
zés, hogy minden ugy legyen, mint van. Nekem volt megtartva 
az isteni gondviseléstől, hogy tökélyesitsem a tant, s boldogít
sam az emberi nemet, megvetvén a boldogság alapját. 

I t t még csak annyit, hogy Gaussal épen azon esmerkedett 
meg, hogy a 11-on gondolkozva, Gauss csakhamar észrevette 
esze járását, s ifjúi hévvel kezet adván neki, e szép szók nyilat-
koztatásával kötötte meg a bará tságot : „Sie sind ein Genie : Sie 
sind mein Freund." Háltak egymás mellett a földön szalma-sur-
gyékon a Gauss szülőinél falun; a német kolossus apja mészáros 
volt, ő pedig maga udvari tanácsnok s a többi sok", (majd ké
sőbbre, de ezúttal csak Bursch!) 

Még egynéhány szokást és jellemvonást szabadjon közle
nem egykori tanítványa, Albisi Bod Péter tudósításából: 

„ 1 . Saját házánál rendesen növény táplálékkal ólt inkább, 
s fűszer nélkül." 

„2. Szalmán hál t" , (későbbre még éltében megkészíttetett 
koporsójában). „Idegen háznál, ha a vendégszobában nem volt 
szalmazsák, igen szerény levén kérni, kirakta az ágyneműt s a 
deszkán hált." 

„3. Öszszel a kertjében saját kezével szedett szilvát kenyér 
mellett reggelizett. Egykor ott egy idegen kutyát addig tűrt, 
mig az otthonosodva, az ajtó nyilasához közel kölyközött, s a 
bényitóra móltatlankodólag morgo t t ; ezen állapotában háborítani 
sajnálván, lemondott azon évi szilvaterméséről s veszni hagyta a 
fákon inkább, mintsem bántsa a bizalommal folyamodót." 

„4. Minden jövedelmét, a mint kapta, azonnal kiosztotta a 
hozzá folyamodóknak." 

„5. Domáldi szász jobbágyai, a mit allodiumain termesz
tettek, elkérve, magok költötték el. Egy évi bortermése M.-Vá
sárhelyre vitelét rendelvén, emberei jelentették, hogy nem végez
vén még a vetésüket, nagy hátramaradást okozna a vectura; 
azután, hogy nagyon rosz az út a mély sár miatt, azután, hogy 
nagy síkság miatt valamelyik marha elkárosul, végre tavaszszal, 
hogy nincs szénájuk, s nagyon beállott a dolog-idő; mindig meg-



hagyta, hogy ily esetekben teljességgel ne vigyék be a bort, 
nehogy károk történjék." 

Ily okok miatt stoicusi nélkülözni tudása mellett, örökös 
szükségben volt. 

„6. Első felesége szolgálóját gyümölcsárulni a piaczra küld
vén, történetből arra menve, s kérdve a körülálló gyermekcso
porttól, miért csak nézik s nem veszik, azok panaszos hangon 
„nincs pénzünk" felelvén, azonnal mind kiosztotta köztök az 
almát." 

„7. Második feleségének leánykorában gyógyithatatlannak 
hitt lábsebe levén, a mit csak otthon tudtak, a leány azt tökélte 
el magában, hogy soha férjhez nem megy, s szépségénél fogva 
még hajlott korában is számos kérőnek adott kosarat. Ezt tör
ténetesen fiútestvérétől, a ki tanítványa volt, megtudván, a kö
zönségest túlhaladó ily jellem oly hódolatra gerjesztette, hogy 
nem nyugodott, mig végre nőül meg nem nyerte a kezét." 

Kihallgatva és elmondva a saját és mások tanúságait, hadd 
koczkáztassam ón is véleményemet emlékünk tárgya jelleméről. 
Méltatlanul ídede t t hajdani költőnk, Kisfaludi Sándor, azt irja 
egy helyt : 

Az életnek tengerében 
Két örvény van: szív és ész, 

És ezeknek egyikében 
A jó ember könnyen vész. 

Bolyai P . ugyan egyikökbe sem veszett, de — mondhatni 
— bölcsőjétől koporsójáig a Scylla és Charibdis közt hányódott, 
hol egyik, hol a másik sodorta el váltakozva. 

Igy történt az, hogy a mindennapi élet közlekedésében tré
fáival, faggatásával azokat, a kiket leginkább szeretett, vérig 
boszantotta, s elmóssóge tuláradozását könyüivel szaporította a 
másik fél, de ő a siralmat újra jó kedvvel birta felváltatni. 

Ez az ellentét mutatkozik tudományos pályáján eleitől fog
va végig. Láttuk, miképp szakasztotta félbe a mathesissel való 
foglalkozását a theologia, a melybe való mélyedését, nem „fana-
tismus"-nak, hanem inkább mysticismusnak kellene nevezni. Visz-
szatérve az elhagyott tudományhoz, kedvét iránta nemcsak az 
ész foglalkozása, hanem a barátság érzelme is, még pedig nagy 
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mértékben, fokozta és tüzelte. De azután is kiragadta tudomá
nyos vizsgálataiból a Melpomene és Thalia szerelme, sőt aprólé
kos szenvedélyek is, mint a kertészkedés, a kemenczerakás, ön-
hajtotta szekér készítése stb. Szekerével azonban csak egy útat 
tett, u. m. M.-Vásárhelytől Bonyháig gr. Bethlen Ádám látoga
tására, a honnan aztán kényelmesebbnek vélte a gróf lovaival és 
szekerével vitetni vissza magát Vásárhelyre. Es ő mindezen cse
kélységeket szintoly tűzzel, szenvedélylyel űzte, mint élte szelle
mi nagy feladata teljesítését, melyben egyébiránt a mondottan 
kivül még egy más ellentét is mutatkozik, u. m. az „inductio- ós 
deductio"-é. Hadd világosítsa a mondottat egy idézet az „Arith-
metica Elejé"-ből: 

„Előszó . . . . az okos nevelő a természet fejlődését sze
mérmes tisztelettel kisérje — s annak jeladására figyelmezve, 
gyengéd, vigyázó kezekkel közelítsen segítségére. — Mindig 
azokon kezdje, a mit láthat, foghat, nem generális definitiókon, 
(nem grammatikán kezdődik az első szólás); s ne kínozzon idő 
előtt hiába hosszú sorú okmutatással. 

„Elég van addig, a mivel az eszet rontás nélkül lehet előre 
készíteni, a gyermeket az ő kedvére hasznosan foglalva e l : ta
pasztalásból szólok — 9 esztendős gyermeket még nem mertem 
a numeratióra tanítani — elég egyéb van — tanuljon számlálni 
a r3 ujján s fuszujkával, a mig könnyen ellát — s ugyanazokkal 
próbálja, hogy ha 4-hez 3-at teszen, meg 2-őt, s 5-öt elveszen, 
hány marad? ha 2-szer teszen 3-at, hány lesz? 

„Tanulhat [a gyermek] jól folyvást olvasni, (a szókat nem 
szaggatva meg), — tzirkalommal s linéával 3-szöget, 4 s több 
mindenféle szöget í rn i ; egyközüt vonni ; egyaránt állót emelni, 
botsátani; bizonyos számú egyenlő részekre osztani az egyenes 
linéát . . . az egyközü 4-szögü átlója által lett két 3-szöget mi
képpen kelljen fordítani, hogy elfedjék egymást, s mellyik színe 
mellyikre esik; az eggy magasságú és talpú 3 (vagy eggyközű 
4) szögeket s több a félét, miképpen lehet kirakni egyiket a 
másikból; hogy esmérje meg ezen egyenlőségnek az imintitől 
való külömbözését — s minekutánna sok egymást elfedhető for
mákat látott, meg kell mutatni a kifordított keztyüt, mely soha 
arra a kézre, a mellyen volt, réá nem illik, holott a formák 
egyenlők •— a jobbra ós balra menő srófokat, s több efólét. 



„Tanúihat scálát (kis mérték) is tsinálni, s egy 3-szöget 
kitsibe letenni, többet is egymás után, ( m é g ' a mezőről is). 

„Sok ollyasnak nevét a Geometriában könnyen (minden 
romlás nélkül), megtanulja a gyermek (tsak nem Deflnitióval). 

„Még a lapból is ki lehet azután menni : s a lapoknak az 
egyenes linéával s egymáshoz való állásokat jól kitsinálva, muto
gatni ; s papirosból geometriai testeket tsináltatni vélek; későb
ben a szabad kézzel való rajzolásba is gyakorolni kell. Egy kis 
musikát tanulni mindennek jó, többet tsak fnnak kell, a ki reá 
született — fő dolog azt nézni ki, ki mire való. 

„Ezen kivül vethet kitsi téglákat, s abból épí thet ; mellyet 
tehát a falakat földből tömve ; s , s a kis épületet eléghetetlen 
Habáni módon fedheti; s kis kertet is mivelhet. 

„Esmertetni kell mind ezek után valamennyire a termé
szettel i s : de mind mutatva; hogy ő maga vezetődjék az egyes
ről a közönségesre ; nem pedig azon kezdve: Mik a testek kö
zönséges tulajdonságai? Tekintettel kell lenni erre az aranykorra 
— ez a kis életek van az ő ártatlanságok paraditsomában — 
nem kell őket igen hamar a tudás fájához vinni. — 

„Minden ollyasnál pedig meg kell értetni, hogy annak az 
okát ezután tanulják meg : hogy ők magok kérdezzék ottan-ottan, 
s mikor lehet kielégíttetve, a többivel továbbra igazíttassanak. 

„Mindenek felett játszódjék és nőjjön a gyermek: a szű
netlen való tanítás elnyomja a növés erejét, s az eszet, mint az 
országút, ollyga. meddővé teszi — egy maga idejébe esett mag, 
a késő vénségig terem — az egymásra tett vetésből semmi se 
lessz ;— az egyszerre sokféle tanítás pedig kis szajkót tsinál, 
melyből embert formálni többé bajos." 

Tekintsük meg, már miképp felel meg ezeknek a józan mód
szer helyeselte igazságoknak 4s üdvös intéseknek a könyv szer
kezete? 

Az előbbiek után nyomban — még pedig az „Előszóban" 
— „Az A r i t h m e t i e a i Ö n - I g az s á g o k (A x i o m a t a ) " kö
vetkeznek, u. m . : 

„I. Az idő szakadatlan mennyiség"; — jegyezzük meg, 
hogy későbbre fogjuk értelmezve látni, — „de mind csak ré-
szetlen, a mi belőle van, s mind más-más van; és akármely s 
mindenik által is a jövendőre s elmúltra egyenlőül választatik el. 



„ J e g y z é s . Az Űrnek minden részei vannak mindenkor. 
Csak arról van szó, a lélek hogy látta szükségesképpen . . . 

„II. Akármi bir az Időnek akármely részetlen pontjában, 
akárminek vagy az I g e n j é v e l , vagy a N e m j é v e l ; de mind az 
Igenjével, mind a Nemjével nem bír egyszersmind, azaz egy ré
szetlen időpontban. 

„III. Ha A és B által tétetnék az I g e n j e és N e m j e is 
valaminek egyszersmind, és A van : B nincs. 

„IV. Minden dolog az, a mi, és magához egyenlő; és ha 
A és B egyenlők, akármely egyenlő C és D munkákkal párosit-
t a t n a k : ^1-nak mindenik C-vel való származatjához van J5-nek 
D-vel való egyenlő származatja." 

Ez mind igaz, hanem csak . azt kell reá mondani, hogy 
„nunc non erat his loeus." Lépjünk a tulajdonkóppi tankönyv 
kezdetére : 

„§. 1. Az Igazság szomja miatt az Esz végnélkül terjesz
teni törekedvén esmérete határát, untalan munkálódik: azok kö
zül, a mellyeket megkülömböztet, némellyeket öszverak, másokat, 
a mellyeket együtt talált, külön választ; s a mellyeket maga 
eleibe állit, nézi; egymáshoz hasonlítja; ós azokból, a mellyeket 
munkálódása előhozott, a mit szükségesnek sejdit, megnevezi; 
még pedig úgy, hogy bizonyos nevén mindég ugyan azt érti, 
mig magát azon megnevezés határozása alól fel nem oldja. 

„Legelébb, ha A-t ós ő- t , csupán magát állítván mindeni
ket maga eleibe (minden helyjétől megválva) meg nem külöm-
böztetheti, mintha azon eggy volna: nevezi A-t e g y e n l ő n e k 
5 - h e z ; s igy jegyzi A—B. Egy kör magához ős egy máshoz is 
egyenlő, ha a kettélöjök d i a m é t e r egyenlő. E g g y tegyen 
I d e m e t , vagy ollyant, vagy egyenlőt: e g g y o l d a l u A nem 
e g y , hanem e g y e n l ő oldalú. 

„§. 2. De a mellyeket nem lát is egyenlőknek, szereti el
választani belöllek azokat, a mellyek miatt nem egyenlők; hogy 
a mik maradnak, egyenlők legyenek. Innen ered a t e k i n t e t i 
e g y e n l ő s é g : hogy ha A bír valami oly a-val, s B oly o-vel, 
hogy a—bj akkor A-t a-ra n é z v e e g y e n l ő n e k mondja B-
hez. Arany golyóbis agyag golyóbishoz egyenlő nem lehet ; de 
lehet egyenlő azon helyre nézve, mellyet elfoglalni l á t t a tnak . 



Az ezüst húszas ötven réz krajczárhoz egyenlő arra nézve, a mit 
vélek venni lehet. 

„§. 3. Ha (bár csak gondolatba is) elválasztatik .4-ból va
lami a, s még marad valami: a mondatik A r é s z i n e k . Mit 
tegyen darabja valaminek (Lásd)*), i t t csak példával mutattatik 
m e g : Órának vége s az utánninak kezdete, köz mindenikkel; de 
akárhány ilyen időpont, ha mind benne van is az Órába, nem 
darabja (p o r t i o ) az Urának: több illyen pontok foglalatjának 
pedig akármelyik közzülek darabja. Az időpont nem semmi; bár 
nincs is darabja, (s azért benne változás nem eshetik, mivel 
nincs benne oly külömböző P és Q, hogy valami P-be egyként 
s Q-ba, másként lehessen) ; de egy folyó, egy égés lobogása, 
vagy históriai tett egy időpontba állíttatik még a vásznán. 

„§. 4. Ha valamiből minden elválasztatik, ered a s e m m i 
gondolatja; (tisztes Őse a világnak, melyből a minden lett) : mon
datik Z é r o-nak, s jegyeztetik 0-val, mely jegyet czifrának hivnak. 

„§. 5. A Rész és darab képzetéből ered a s z a k a d a t l a n 
képzete : adhatván magát elé olyan Q, hogy akármely A és B 
dararokbol aljon, azoknak van valamely azonegy köz része: ne
veztetik ez s z a k a d a t l a n n a k ( C o n t i n u u m ) . Ilyen az Űr 
( S p a t i u m ) , I d (Zeit, i dő lehetne W e t t e r ) a h é j j ( S u p e r -
f i c i e s ) , a linéa ct. 

„§. 6. Az egyenlőségből és valamely Q-nak darabjaiból ered 
a mennyiség képzete: találván az ész olyan Q-t, melynek ha A 
és B darabjait vizsgálja, talál bennek egyenlőt. Innen egy széle
sebb képzetet formál az ész, minden olyan g-t, a melynek vagy 
nincsen darabja, vagy akármely A ós B darabjai ollyanak, hogy 
A (vagy darabja) = J5-hez (vagy darabjához); m e n n y i s é g - n e k 
nevezvén: (mintha az illyennek azon kérdésre, m e n n y i ? csak a 
terjedése határa kérdeztetnék). 

„Hlyen az Úr, az I d , az e g y e n (reeta) kör, sroflinia, a 
l a p ( p l á n u m ) , gömbnek ( s p h a e r a ) h e n g e r - n e k héjjá; az űr-
pont, Idpont, a Zéró, bizonyos számú űr (vagy id)-pont st ." 

Igy folytatja B. tovább a deductiot szép renddel és bámu
latos következetességgel, mi a legkonokabb evolutionista tetszését 
is megnyerhetné, a functión, a véges és végetlen sorokon, coor-

*) Az idézet ki van feledve. Br. 



dinaták tanán, a differentialis, integrális calculuson át a eombi-
natoria analysisig, mindig elvont elméletileg, mig a 6 1 . §-ban 
valóban az Arithmetica elejét kezdi meg a numeratioval ós be
végzi a 100. §-ban a kamatozó kamat ós jövedék számítással. 

Hogy miképp hozza ki a számvetési- és algebrai rokonos-
miveleteket, arra is szolgálok egy könnyen érthető mutatványnyal. 
<k30. §. egy kis stylaris módosítással). 

„S még egy gondolat; ha ezek" (egy szorzat tényezői) 
„egyenlők: .á-nak a-ra, s a-nak .á-ra nézve következő megneve
zést adni. 

„Ha a. a. — — — A. A. A. — 
• — — — ~ — - = — - . ; , s az a-k 
a. a. a. — — — A. A. . 

száma íeljűl n alól m, az ^á-k száma feljül N alól M, és 
— a-val, vagy a-hoz végnélkül közelíthető mennyiséggel 1 ) 

s A is = J5-vel vagy B-hez végetlenűl közelíthető mennyiséggel: 
akkor B a-nak q j e l ű r a n g j á n a k vagy csak q r a n g j á n a k 
( p o t e n t i a e x p o n e n t i s q) mondatik; a pedig . B - n e k - L r a n g 
jának ( r a d i x g r a d u s q).u 

Ez há t a potentia theoriája, illetőleg értelmezése, melyből 
következőleg van deducálva egy számvetési szabály és symbolicíja: 

„§. 76 I. könnyen látszik (§. 30-ból) , hogy ha 
a a a a A A A ,. • á r ? , » -

= — - — ; — akkor A, as -2==a 2 -nak es a i/4-nak mondá
ra a A A v 

, a a a a A A A , , , , , „ 
t i k ; de =aa s —;—;— = A ; tehát a2 = a a es 

' a a AA 
2 

a—Vaa-
a a 1. 1 1 2-2 

I I . Ha — • — = ~ — — ; a s - 2 = a°-nak mondatik s mivel 
a a I . 1 

1 1 1 o 
'• — 1, a°= 1 lesz és a =Yl, a hol látszik, hogy a helyibe 

l-l- o 
akármit lehet tenni, tehát Vl-nek számtalan becsei (valor) vannak, 
mint $-nak. 

a a A A A 2—4, 
I I I . Ha = — : — — , a k k o r a , a3-2-nek mondatik; 

, a a a a A A 
2-4. I -2_ 

de a 3 - 1 = a ~2: tehát a~2;=-==A ós a = -i/A." 
a r ' ) »Tendit ad limitem q,« B saját jelzése: f~ 



Mindezek kétségtelen igazságok, csak az a kérdés, hogy al
kalmas-e felfogásukra az a ki legelsőbbe.i látja, hallja vagy tanul
j a ? Az adott mutatványok mindenesetre magyarázatául szolgálnak 
annak a szomorító ténynek, hogy nagy eszű és tudományú férfiú 
soha kevesebb sikert mint B. oktatásával nem aratott és általá
nos panasza tanítványainak, egy-kettő kivételével a volt, hogy 
„nem értik." 

Es még szomorítóbb az, hogy ezen a bajon a „Tentamen" 
sem segített. 

Ugyanis, mi az a „Tentamen"? Egy bámulatos encyclopae-
diája — nem, hanem — codexe az elméleti mathesisnek, egy tö
mör, szilárd épület, mely széles és biztos alapra van fektetve ós 
a melynek minden darabja oly szorossan van egymáshoz illesztve, 
hogy egy téglát is belőle, elvenni vagy egyet is hozzátenni az 
épület biztonsága és symmetriája csökkentése nélkül nem lehet. 
Szóval alkalmazva megtestesült philosophiája a mathesisnek, a 
mely a maga nemében egyetlen egy. Megírták ugyan elegen, ki-
ki a maga módja szerint a mathesis elméletét, illetőleg philoso-
phiáját, de oktató könyvekké nem váltak a rendszereik. A dolog 
egy adomát ju t ta t eszembe. Az Athenaeiek két architectust hív
tak meg egykor, hogy adjanak bizonyos építésre tervet. Az egyik 
hosszasan, részletesen eléadta a gyűlés előtt miképp fogja az épü
letet alkotni. Társa pedig csak annyit monda: „a mit collegem 
oly ékesen elbeszélt, én megcsinálom." Mondanom sem kell, hogy 
B. P . az utóbbi építőmester kópét viseli. Tegyük hozzá, hogy az 
eléadott tanok, theoremák és problémák között kevés van, a me
lyet ő ne birna inkább vagy kevésbé új oldaláról mutatni be, 
úgy hogy munkája a szakértő ós a tudományban, jártas férüaknak 
is érdekes olvasmánynyal kínálkozik. 

De biz' itt is teljesülve látjuk azt az oly gyakori tényt, hogy 
„sok a hivatalos, kevés a választott" vagy, a nemzet-gazdaság 
nyelvén szólva: a kereslet jóval csekélyebb mint a kínálat, (a ke
lés nem felel meg az árulásnak). Olvasám feljebb a fia nyilatko
zatát, mintha apja mathesisi s philosophiai munkáit csakis ő hasz
nálta volna. Olvasták biz' a „Tentament" — bár kevesen — má
sok is. Biztos tudomásom van, hogy k o r á n — i g e n korán — elhalt 
két tanítványa Dr. Jakab Lajos és Ilenczfalvi Szász Pál, később-



re B. kedves barátja, N. Kőrözsi tanár és „jeles lyrai költő", to
vábbá Vajda Dániel, meg n.-enyedi volt tanár, azutáu B. Eötvös 
J. ministersége alatt államtitkár: Szász Károly és utoljára, de 
nem legalább, Gauss igenis olvasták és „használták" a jeles mü
vet. Es ha többen nem is lettek volna, természetes magyarázatát 
adhatni. A mi tanítványait illeti, ha ezek legeslegnagyobb része 
tanáruk előadásait nem értette, hogyan érthette volna az alapul 
szolgálj vezér- vagy kézikönyvet ? 

Hiszen magunk is a Tentament, minden feljebb vázolt ér
demei ellenére, czélszerü s kezdőnek való tankönyvnek nem tart
hatjuk. A kész tudós pedig az ilyes könyvben kettőt keres: i ) 
Uj fogásokat, melyek az eddig elé oldatlan problémákat megold
ják, vagy a megoldás bajos ós hosszadalmas eljárásait egyszerű
sítsék. 2) A tudomány terén e mai napig függőben maradt egy 
vagy több kérdés mindeneket kielégítő eldöntését. Ily ügyek: a) 
A negatív mennyiségeké és mekkoraságoké, melyeket a rólok irt, 
mondhatni könyvtár, sem hozott tisztába. Azt a követ, melyet Car-
not gördített az útba, még senki sem morzsolta teljesen el. B. 
F . egyfelől a positivet és negativet az addendustól és subtrahen-
dustól nem csak fogalmilag, de symbolice is megkülönbözteti; 
Dumas a negatív szám absolut fogalmát képtelennek állítja. Az 
ügyet egyik sem végezte be, mert ime a tanár és akadómita Kö-
nig Gy., nem régiben kiadott algebrájában néhány lapot tölt be 
az ellentétes mennyiségek fogalma fejtegetésére, b) Az imagina-
ria quantitasok elmélete Cauchy, Kerekes, Bolyai F . fejtegetései 
s Gauss „keresztben álló" (transversalis) műszava után is, mely
lyel ő a mathesisi bogot, mint Alexander a Gordiusit, elvágott-
nak vélte, ma is oldatlan, c) Annak az állitásnak, mely szerint a 
numericus egyenletnek annyi számú gyöke van, a hányadik a fo
ka, minden újabb bizonyítása egész a „Biemannsche Flacheig, 
csak azt tanúsítja, hogy a korábbiakkal nincs teljesen megeléged
ve a mathematicus 'világ, d) A „differentiale" igazi mivoltát sem 
magyarázta ki sem Newton fluxioja, sem Leibnitz véghetetlen ki-
csínnyé, sem az Euler „semmi és még is valami-"je, sem La-
grange derivatumai, sem a születő vagy az enyésző arány; sem 
a határ eszméje, e) Végre az egyközüek elmélete sincs mai na
pig is tisztába hozva. Már pedig a két rovatbeli fennforgó vagy 



függő kérdésekre vár felvilágosításokat vagy éppen a vita eldön
tését a tudós világ; de a Tentamen az elsőbeliekre keveset 1), a 
másodikbeliekre semmit sem nyújt. 

„Hogy ne nyúj tana?" gondolják magukban szakértő hallga
tóim. „Hisz a Tentamen I. kötete 437—502 lapjain meg van 
vetve az alapja annak a tudománynak, a melyet most : „nem 
Euelidesi", vagy „absoluta geometriá"-nak „pangeometriá"-nak 
sat. neveznek." Mindjárt telelek az ellenvetésre, csakhogy előbb 
egy kis világot kell vetnem az ügyre a nem szakértők kedviórt. 

Euclides az egyközüek elméletét arra az axiómára (postula-
tumra) alapította, hogy ha egy egyenes vonalra két más „egyen"t 
(Bolyai) állítunk, s a keletkezett két belső szögök öszvege 180°-
nál kevesebbet tesz, az utóbbi két vonal eléggé megnyújtva egy 
pontban találkozik és metszi egymást." Ennek az állitásnak te
méntelen mathematicus fáradozott a megbizonyitásával, úgy hogy 
könyvtár telnék könyveikkel s értekezéseikkel, és az ügy ma is 
ott áll, hogy sophisma vagy paralogismus nélkül megbizonyítani 
lehetetlen. Az erről való meggyőződés némely mathematicus agyá
ban azt az ötletet keltette, hogy talán nem igaz az idézett axió
ma? De a kétség nem megy odáig, mintha átalában hamis vol
na, mert tapasztalás és geometriai constructio azt bizonyítja, hogy 
ha a 180°-ból hiányzó szög szembetűnő avvagy csak megmérhető, 
a két álló vonal minden bizonnyal metszi egymást. Hiszen ha 
úgy nem volna, kártya tornyot sem építhetnének a gyermekek. 
Hanem a kérdés az, vajon ne lehetne-ó a pótszög oly parányi, 
hogy a két álló vonal örökösen közelednének egymáshoz és még 
sem találkoznának. Lehet biz' az, mondák némelyek és a feltevés
ből két feladat keletkezett. Első, a leltevést venni alapul s az 
Euclides-fóle geometriának azokat az állításait, melyek a paral
lelek elméletétől függenek, a szerint módosítni. Pl. Euclides és 
minden eddigi geometria szerint: „a háromszög szögei öszvege 
180°; se több se kevesebb; ama feltevés szerint pedig kevesebb 
is lehet. Megint a szerint a kör geometriai constructioval négy-
szegithető. A második feladat az, hogy sem a'szóban forgó axio-

») Én kettőt tudok. Egyik a B e z o u t képlet átalános érvényessége be
bizonyítása. A másik a sorok convergentiája critériumá, melyet későbbre Abel 
is feltalált. Köztudomásúvá az utóbbi hátrahagyott munkái által lett. 



mát, sem a vele ellenkező feltevést megbizonyitni nem lehetvén, 
az egész dolgot mellőzzük s egy attól, tehát az axiómától merő
ben független, geometriai rendszert alkossunk, mely az Euclides-
féle geometriát theoretice és practice helyettesítse és a neve a 
fölehbiek következtében .absoluta," akár nem Euelidesi geometria 
legyen. Van biz' ennek a követelt tudománynak több elhallgat
ható neve is, melyekre szerintem szintoly szüksége van, mint rosz 
úszónak a parafa-ővre; ámbár, mint láttuk, ifjabb Bolyai az em
beriséget akarta boldogitni vele. 

A kettős bog megoldására ketten vállalkoztak majdnem egy 
időben és egymásról semmit sem tudva : az orosz Lobacsevszki 
és a magyar Bolyai János. L. 1826-han kezdte hirdetni a tanait, 
a B. munkája a „Tentamen ; ' -hez mellékelt: Appendix. Scientiam 
spatii absolute veram exhibens: a veritate vei falsitate Axiomatis 
Euelidei (a priori haud decidenda independentem; adjecta ad ca-
sum falsitatis quadratura Circuli geornetriea" — czim alatt. 

Igy született a „pangeometria," miben B. Farkasnak csak 
annyi része van, hogy a „Tentamen" végén „Generális conspec-
tus geometriáé" czím alatt philosophiai áttekintését adja az űr-
tannak, melyben e XI. axióma nehézségeit felhozza, de merőben 
legyőzhetetleneknek nem tartja és nótaián lehető megbizonyításá
ra bizonyos segéd axiómákkal, útat is mutat. Kilencz ilyet állít 
fel, Baco módjára osztályozva és nevezve, u. m. helyzeti (situs) 
ax. 3 ; mekkorasági (quantitatis) a. 4 ; távolsági (intervalli) a. 1 ; 
és hasonlósági a, ismét csak 1. A többit, minthogy megvallom 
nem értem, elhagyva, az utolsó ez: „Egy gömböt se lehet bár
mely másiktól megkülönböztetni más minőségénél, semmint mek-
koraságánál és helyénél fogva. 1) Aztán hozzá teszi, hogy ha azok
kal az axiómákkal vagy velők egy értéküekkel sem sikerülne a 
megbizonyitás, nincs más viszonytalan (absoluta) geometria, mint 
az, a mi az (idézett) „Appendixében van felállítva („stabilita est") 
B. F . tehát a XI. Ax. bóbizonyithatlauságáról nem volt meggyő
ződve ; már pedig csak ez a meggyőződés szolgálhat alapul az 
absoluta geometriának és így az az ellenvetés, hogy B. F . a pa-

*) Tent. II. p. 492. „Sphaera nulla per ullam qualitatem, praeter mag-
nitudinem locumque ab ulla alia discerni potest." 



rallelák theoriájában valamit döntött volna, elenyészik. Az „Ap
pendix" a „Tentamen-"nek nem része, hanem csak hozzája kötött 
külön könyv. 

B, F. a fia vállalatának teljes igazságot szolgáltatott e sza
vaiban : 

„Minden lehető rendszert átalánosan összefoglalván az „Ap
pendix" szerzője kiváló elmeéllel fogván a dologhoz, egy minden 
esetre függetlenül igaz geometriát szerkesztett ós e munka tol
dalékában közzé te t t . " 1 ) 

Ez ellen B. Jánosnak eleinte — mint fenn közlött saját nyi
latkozataiból kitetszik — semmi kifogása sem volt. De későbbre, 
midőn beszélgetéseik közben az apja azt találta — igazsággal — 
mondani, hogy Gaussnak is voltak odavágó eszméi, felfortyant az 
ifjú s azt vette fejébe, hogy őt a prioritástól meg akarják foszta
ni s azzal vádolta az attyát, hogy elárulta az ő gondolatát Gauss
nak. Ebből aztán botránkoztató tüzes vita keletkezett köztök, mely 
a fiúban, még apja halálos ágyánál sem enyhülő kiolthatatlan 
gyülölséggó fajult. 

Térjünk más tárgyra. 
Es már most igénybe veszem a parliamenti szólásszabadsá

got és kijelentem azt a véleményemet, hogy a „Tentamen" újra 
való kiadására „sufficiens ratio" nem létezik. Könyvet akkor szok
tak újra nyomtatni, mikor az előbbi kiadás példányait kereske
désben vagy raktárban nem kaphatni, úgyde a Tentamennek van
nak még feles eladó példányai. Minden esetre elégséges a keres
let kielégítésére. Annál is inkább, hogy a figyelmet reá, nem ma
ga a munka teste vagy zöme (corpus), hanem a B. János irta 
„Appendix" vonta. Ugy de ezt Hoüel (olv. Hővel), a ki az ere
deti példányt tőlem kapta, francziára lefordította és Parisban 1886. 
kiadta, minél fogva e tekintetben is kielégíthető a szükséglet. E 
szerint a rendezendő új kiadás valószínűen — német mestersza
vakkal — „bolt-őr" (Ladenhűter) és „takaró-papír" (Maculatur) 
szerepet fogna viselni vagy legfeljebb a tetemesen leszállított áru 

. *) Omnia systemata nobis . . . . subjective possibilia . . . . generaliter 
comprehe.ndens Appendicis Auctor, rem acumine singulari agressus, Geometri
ám pro omni casu absolute veram posnit; quamvis e magna mole, tantum sum-
me nécessaria in Appendice hujus tömi exkibuit, Tent. II. 480. 



könyvek névsorát fogná saját becse rovására díszitni. Azonban, 
minthogy az én ellenzéki felszólalásom az akadémia határozatát, 
szint oly valószínűen — mondhatnám bizonyosan — nem fogja meg
változtatni, szabadjon legalább arra kérnem, hogy legyen az új 
kiadás diplomatice hű mássá az eredetinek! Nevezetesen, ne ejt
sék meg azt a csúfságot hazánk nagy fia müvén, a mit lelkiis
meretlen zenészek tettek és tesznek egy Bach, egy Handel szer
zeményeivel, midőn partitúráikat meghamisítják, vagy a mit egy 
Dresdai karmester csinált, a ki Weber halhatatlan operái eléadá-
sakor bizonyos hangszereket más újabb nemüekkel cserélt fe l ; 
azaz, hogy ne változtassák meg a B. symbolisatióját és az ő sa
ját jegyeit, melyek deductioinak, definitióinak és elméleteinek — 
és csak azok — felelnek meg, ne cseréljék fel a mai nap hasz
nálni szokott szélesebb és határozatlanabb értelmű jegyekkel! 
Tovább nem fűzöm és csak annyit mondok, hogy véleményemet 
bátran merem Európa valamennyi akadémiájának ós mathemati-
cai társulatainak Ítélete alá vetni. 

E nyilatkozatommal az ész rovata tárgyalását bevégzettnek 
tekintem és még csak a szívéhez, mely Bolyainak irodalmi mun
káiban mutatkozik, lesz még egy néhány szóm. 

A müvek megjelenésük sorában ezek: 
1) Öt szomorú játék. Irta egy hazafi. S^ebenben 1817. 
2) A párisi per. Egy érzékeny játék. Öt felvonásban. M.-

Vásárhelyen 1818. 
3) Popé Proba-tétele az Emberről. Ángíusból fordítva. Más 

poétákból való toldalékkal, (n. n.) M.-Vásárhelyen 1819. 8-rót. 
Tudva van mai nap, hogy Bolyai P . az „Öt szomorú j á t é k 

kal az akkori „Erdélyi Múzeum" társulat hirdette jutalomra pá
lyázott. De oly kevés figyelmet gerjesztett velők, hogy a bírálók 
komoly vizsgálatra sem méltaták, hanem egyszerűen eldobák. Szer
zőjüket ez a méltatlanság nem ejté kétségbe, hanem előfizetést 
hirdetve, maga költségén nyomata ki 500 példányban. Az előfi
zetők (nem teljes) száma — mind Erdélyből — 67 volt, kik kö
zött B. P . nevét is olvassuk, mert a hirdetés, mint maga a könyv 
is, névtelenül jelent meg, ámbár a szerző neve nyilt titok vala. 
Nem olvassuk ellenben sem a Buczy Emilót, sem a Döbrenteiét, 
sem növelvénye G. Gyulai Lajosét, holott emezzel egykorú főren-



dü ifjakéi díszlenek a lajstromban. A 67 előfizető összesen 160 
példányt rendelt meg s azon kívül B. Kemény János 200, özv. 
G. Petki Jánosné 100 frtot adott a nyomtatás költsége fedezésé
re. A könyv megjelenése növendék koromba esvén tanuskodhatom 
arról, hogy olvasói egyaránt szerették és bámulták és most éret
tebb ószszel ki kell mondanom, hogy itéletökkel sokkal közelebb 
jártak az igazsághoz, sem mint akkori pályabirái és az újabb kor 
kritikusai. Szerintem a feldolgozott tárgyak „tragicuma" ellen 
aligha Beöthy Zsolt is tehetne kifogást; a jellemek eléggé kidom-
borodók és következetesek, a bonyodalom érdekfeszítő ós a ka
tastropha természetes. Egyetlen egy kétségtelen hibája a tragoe-
diáknak a metaphorák tulhalmozása, miszerint majd minden sze
mély ós minden helyzetben erősen virágos nyelven beszól. Pl. 
„Mohamed"-ben, Irene, a kinek a szultán megparancsolta, hogy 
„fényesen öltözve" jelenjék meg vele együtt a hadserge előtt, jó 
remenynyel teli a következő monológot szavalja: „Jövel a te ábrá
zatod fónnyébe oh Nap! természet ' szép mátkája! . . . feketén 
gyászolta távollétedet: meglátod virágain könnyeit; én is mint ők, 
az éjjel öltöztem elődbe, s én is elődbe viszem harmatomat! mo
solyogj reám i s ; s fess újra bé a Mahomed szivébe! Mutasd meg 
nekem az én atyám íejér hajait ( s i c ) is s azután vedd magad
hoz szemeimről a harmatá t ! . . . Az éj setét ábrázatja titokkal 
teli hallgatott, s a midőn kérdet tem; vakon a te színeidbe márt
va ecsetjét, egybe nem illő képekkel töltötte bó az ürességet; 
némelyik ollyan szép rózsa-szin volt, mint a hajnal a kék habo
kon, de ábrázatját cziprus-koszoru szomorította, s rózsáin koporsó 
férgei másztak: igy festett egy éjtzaka a szép Mahomed lelkébe 
is, de annak nincs napja, s nékem az örök-ójjbe kell szeretnem." 

E bizony magában is elég tarka s még kedvezőtlenebb vi
lágba esik, ha pl. L a d y A n n e monológjával (Bich. III . A. I. 
Sc. 2), vagy az Orlóansi Szűzével (Schillernél) hasonlítjuk össze. 
Es átalában a sok kép nem egy helyt, mint i t t is, gyengíti a kü
lönben nem hiányzó pathost. De szolgáljon némi mentségére B.-
nak, hogy metaphorái talpraesettek ós oly következetesek, hogy 
csoportjai az allegória terére csapnak át. Egyébaránt hibáit maga 
a szerző is sejtette ós könyvét »Hazájának« dedicálva és ne vét
lenségét mentegetve imígy nyilatkozik: 



— ' 3 ) En kritikát majd semmit, s Poétái munkát is 
keveset olvastam: azért sok hibát meg nem esmérek" [értsük : nem 
veszek észre]; „s sok" [nem „hiba", hanem „gondolat" sat.] a 
mit magaménak tartok, másé l ehe t ; igyekeztem nem lopni, de az 
is megeshetik, hogy mint egy álomba[n] magáénak jön elé az 
embernek, a mit az előtt látott . . . egy szerencsére . . . 
kibocsátom a szelek közé tsonakomat; nincs rajta mindenem; s 
ha el-vész is, megnyerem azt, hogy egy álomból felserkenve a 
Poézis adójáról quiétantziát kapok . . . s akármint ragad is ezu
tán egy fatytyu kívánság, meg-vetem, mint egy meg-tórt iíju a 
rosz személy édesgetését . . . s mindent inteni fogok, a "kit a 
Musa szerelme ragad . . . különösen' azon hiábavaló ifjak szeren
csétlen légióját; kik egy leghazugabb reménység contojára sem
mit se tanulnak. — — Esmérje meg minden a maga elementu-
mát, s éljen abba. —• — — A kit akaratja ellen nem ragad a 
Pegazus, Pindusra ne másszon: s a kit elragad ragadja meg az 
is a kantárt ; hogy le ne vesse a déltzeg: engero-is ha le-vett , 
nem lévén embere, enge(d)tessék meg titkon jajgatnom!" 

Mindezen tiltakozása ellenére egy évvel azután új d a r a b j a - , 
ezúttal nem szomorú játék, hanem dráma jelenék meg, mely az 
előbbiek előnyeiben és hátrányaiban osztozik s átalában ki merem 
mondani mindnyájokról, hogy magyar földön született akármely drá
mai művel versenyezhetnek s a színpadon sem vesztik el. hatásukat. 

Nem tudom mi tette oly kedvessé és kapóssá hazánkban a 
Popé Essay on Man czimű didacticus költeményét, hogy három 
tolmácsot is kapott, holott annyi remek mű vár magyar fordítóra. 
Az első Bessenyei György, (a ki valami egyszerre excerptanak és 
paraphrasisnak mondható átdolgozatból fordíthatta; mert az ere
deti angollal lapról-lapra összehasonlítva is alig vagy éppen nem 
lelem meg bennök a megfelelő helyeket), 1772. adá ki Bécsben 
verses forditmányát. Utána 47 évvel lata világot a B. P . prózai 
fordítása „ánglusból," a mely, mondhatni, egészen hű. Toldalékul 
hozzája van csatolva az eredeti versszabást megtartó rímes ver
sekben: „Az Örömhez," „A Harangról" ós „az úgynevezett Be-
signatio" Schillertől. Ez után merőben felesleges volt a „Próba
tétel az emberről sat.", melyet Hóczei Pál 1829. ada ki s a mely
nek sem hűségét sem 18 tagu hármóniátlan verseit nem dicsér
hetem. 



Goethe valahol ezt irja: „Mindent megfontolva úgy találom, 
hogy én népszónoknak születtem; de mivel az ón népemnél szó
nokolni valót nem leltem, füstbe ment az életem." Hasonlóképp 
nyilatkozók B. F . nekem bizodalmas beszélgetésünkben: „Fn bi
zony, barátom megvallom, hogy egész életem eldiskuráltam." 

Es ezzel bevégzem a mély eszű, dús képzelődósü és ritka 
jó indulatú nagy férfiúról vázolt emlékbeszédemet. 

Dr. Brassai Sámuel. 

Told.alélru.1-
Jelentés. 

A következő életre megért t csecsemő, 9-dik hónapban (i-re 
tíz évet számítva) megszületvén; a nyolez X. alatt sok a:-et irt 
tanár, azon felsőbb tábláhaz, melyen az elébbín esmeretlen ma
radott x-ek megfejtetnek, örömmel menyen tanulónak. 

A' dombról látszik: viszsza nézve, mily kiesi fárasztott-el—; 
's elé mily vóghetlen mező 's kék hegyek nyílnak új életre. 

Búcsúja. Isten veled a1 földőn-is égi széptermészet! légy 
mindég menedéke a' bús szívnek, a' sokaságból ki vitt sebek' 
fajdalmát enyhítve magányad' bájjaival — ; 's vigasztald minden 
csüggedő gyermekeidet! 

A' tavasz' fergetegeinél, mikor láthatlan kéz a' fekete fel
legre villámmal ír, 's az ég a' főidre dörgéssel szóll: mutasd 
fenn a' szivárványt, 's alatt annak színeivel nyíló megöntözött 
mezőt — ; 's hallattasd estve, mikor a' hold, bús sugaraival a' 
sírkereszteken 's dűlt kövek' mohán múlat, számtalan jajjak utáni 
csendben, az éjj lantossának túlvilági hangjait —, mig a' halál 
az új sírokat járja a' rothadás műhelyét szorgatni. — 

Mikor a' nyári nap ége t : mutasd az aranyallo hullámokon 
jöni a' t é l reményét — 's a' még éretlen gyümölcsnél ints az őszre. 

'S ősszel mutasd: mily nemes ágak' gyümölcsével kedves
kednek a' hajdon megsebesített csemeték — ; 's mily szép gerez
dek nevetnek a' szabadon nem hagyott megkötözött venikékről. — 

Télben pedig mutasd a' megannyi oltárokról égre menő 
füsteket; hói minden gazda mint egy házi pap a' hálával szen
telt évi áldást osztja az övéi között — ; 's mutasd a' jövő ta
vasz' rügyeit. — 

Erd. Muz.-egj let . kiadványai III. 1® 



'S öleld-be végre az egész év' körébe gyermekeidet! 's 
mutasd-meg, hogy minden tél után az örök körben tavasz követ
kezik — ; segítsd is a' leváló formából a' benne alakult szelle
minek kiszabadulását! 's a' megnőtt szárnyakat repítsd a' fé
szekről felsőbb kör' tavaszára! az utolsó fájdalmat enyhítve ré
szint azzal, hogy az anyai csicstől el váj hatásra meg kell azt ke
seríteni — részint azon túl az örök Atyához vivő feljebbi körek 
vóghetlen sorával —, melyen halál angyala viszen a' következő 
emeletbe. 

Örökkévalóság' felséges útja! innen, hói a' szeretetkereső 
majd mind jeget, 's az igazságkereső sok kemény héjtöréssel 
kevés belet lel — 's a'- hói valami szép van mind kívül tétetik, 
bó rejteni minden rútat — 's a' ritka nyílt kebel csak lő-cólt 
mutat — ; a' csalódások' 's kisértetek' éjszakáji 's számtalan ja j 
gató 's jajjatlan csak könnyezni tudo sebek közül, azon kedve
zőbb égek alá, hol mind édenibb vidékeken újabb meg újabb 
mennyei kútfők várják az igazság' 's szeretet' szomjával érkező 
utast. 

Isten veled egyike a' Mu'sák' hegye' aljáni halmoknak ! 
melyen fél-száznál többszer láttam a' földi természet ' köre' Írá
sát : 's emberiség' mivelésére szentelt falaidat, a' viharak után 
visszatért napok és holdak' fényén, messziről köszöntse mindig 
a' jövő Maros! 's azon ablakok világa, melyen belől a' jövendő 
virágzik, mind azoknak, kik által fenn állnak, esti illuminatioja 
legyen! — 

Nem messze ezen a' halmon egy nemes temető van ; hó! 
a' szörnyű kicsi tudásunk 's vóghetlen nem tudásunk' esméret-
fája alatt, mutatják a' Newton \s Archimedi nevek, "kik nyugosz-
nak (a' szó értelmében) — Századok' 's ezredek' tisztes kopor
sója! ezt látogassák az ifjak: rövid a' vándor út, de belső ké
születet kivan, mellyel feltámasszák a' porból az óriási halotta
kat —'; 's oly napokat esmérjenek, melyeknek világa lementek 
után is fenn marad — 's oly világosságot, mely a' halált, mind 
annak a' mit kiolthatott, hamvairól megszégyeníti —. Felhat 
ennek sugara az örök-zöldfa' koronájára; 's az egy-egy levelén 
rágódó tudósok' légiója között az ágaknak véghetlenbe hágó so
rára mutat ; melyen minden új élettel felsőbb ágazatra emeltetve, 



biztos az örökkévalóság' utazója soha el nem fogyó tápja iránt 
— kivált azon halhatlanak társaságába, kik a velejj e 3 m e r k e d n i 
kívánóval lelkeket közlik. — 

'.S így kiesi helyt megútazhatni a' földnek 's időknek táv-
j a i t : 's még ezen az embori nem' íeltámadt díszeivel megvilágo
suló halmon, a' kicsi tudás 's véghetlen nem tudás' esmeret-fája 
alatt Urániának is egy kápobá ja emelkedhetik: csak a' helyett 
bálványokat ne emeljen a' hiúság, 's fényen nem vakuló ifjú a' 
kicsinységünket értő véneket hallgassa-meg, hogy az utána kö
vetkezőtől meghalgat tat tni 'méltó legyen —. Ma Uoratz az ifjú 
leírásához tenné Censor casíigatorque majorum. 

Pascal azt kérdőnek ki a' legjobb tanácsadó ? Az idő (úgy 
mond) : de' nem az, mely zúzmarás fővel az ifjúság' bolondsága' 
elviselt rabszíjját foltozza — 's a' jég-csapok is nemcsak tem
plom vagy bibliothéka, több K kkal tele korcsma-fedélről is jö
hetnek — ; hanem az az idő, • melynek még Májussába leérke
zett a' felsőbb tavaszi ezüst-tetőkrőli intés —. 'S az ily vénülés 
a' körét lejártt te rmészet : midőn estve levetkezik, hogy ho-lepel 
's kőd-szem -fátyol alatt pihenve új Májusra öltözzék — 'S im! 
az örök ifjúság' kulcsa. — 

Példát hagyott az ezen halmon nevekedett elfelejthetlen 
Püspök-fia az Anyának : nézzen fel az ifjú az évek' grádicsán, 
melyen mint egy Jákob-lajtorján' a' vénség' ékes koronájával, 
minden fokozatról vissza-nózve, nem maradt-é valamely hálával 
adós? oda hágott, a' hová angyal szállott-le, az örökkévalóság' 
virágát a' földi porból át-ültetni. — 

De oh ifjúk! mig ezen grádicshaz érnétek, azon hév aequa-
tor alatt kell elmennetek, hol az óriást legyőzött Dávid is el
esett — . Sok örömekkel fog kínálni a' csalárd piacz, c o n t ó r a i s ; 
de az elrepülő pillanat holtigi adóssággal hágy — ; jobb a' ne
vekedő örömet szülő elmúló fájdalom: sebesítsétek meg az as'iai 
vad tőkét, 's oltsátok meg európai nemes ággal, mely a' mivelt-
ség egére derüljen; ezen örök-zöld fa alatt találjátok meg azt a' 
szépséget, mely vénülve szépül. 

De mikor a' hajnal megkettőztetett czillaggal, 's az ég' 
kristály-vizein gyúladó ro'sa arczokkal jön — 's azt vélnélek, 
most nyílik az örök nappal' virága, 's most van az a' szó Légyen 
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világosság! olyan sötétség lesz, melyben akkor lesz világosság, 
mikor Delila, kezében a' Sámson' üajával, 's szemével annak sze
me tolyatásán fehér fogakkal nevet. 

Ez a' Sz. György éjtzakáján fattyú kincsre vivő boszor
kány, még a' Sz. Mihály, Sz. Márton, 's téli Szentnek az okos
ságnak elalvási éjszakáiban is megjelenik ugyan: de a' tavaszban 
tudja 's szereti megnyomorékitani az esztendőt, 

Megfordulás a' taktika i t t : csak hát pai's itt a' nyil ellen: 
átalán pedig hogy minden ellenség ellen erős vár őrizzen, szü
netlen imádkozzatok! az-az l - ben : Élnem maradó útitársatuk le
gyen annak eleven érzete, hogy a' Fő Atya előtt vagytok, ki a' 
legbelsőbbeket is mint a' földi Atya a' külsőket, úgy látja. 

2-szor. A' planéta nem tudja 's nem érzi, 's nem is ne
velheti azon vonzódást, mellyel a' nap pályában ta r t ja : a' lélek 
a' bel-nap' sugarán testesülve mintegy elfogva, eredeti kútfejéhez 
érez-vissza, 's érezvén közeledik, 's közeledvén arra a' bizalomra 
ragadtatik, hogy szótlan vagy szót alig találó sóhajt bocsásson, 
köre' sugara' kimérésére világosságért, 's betöltésére erélyért! — 
's a' bizalmas fohászra le-is száll mindenik — Holt része az 
egésznek az, melynek útja annak szivéhez nincs. — 

3-szor. Azt a' kört, melyet a' felsőbb nap mutatki, híven 
töl tsétek: ki nem csappongva; hogy a' pokoli búrján-magokkal 
lesbe álló ördög ürességet ne találjon. — 

De hogy a' körre nézve meg ne csalódjatak, tudjátak m e g ; 
hogy a Poézis a' szerelem és halálhaz csak nem 3-dik kivételet-
ien adó: ugyan-is a' testi fogságból természetes a' hazarepesés, 
különösön azon a' fényen, melyen az ifjúság virágzik — ; csak 
hogy ezen repesés' kéjjé a' teendőket könnyen elfelejtetve, szint 
annyi nyomorókat csinál mint a' szerelem - ; légiója az ifjak
nak, kik ezen olcsóbb koszorú reményébe meg vetik az igaz 
t a n t ; 's álmodott tündér-várból inkább készülnek a' fellegek' 
meg aranyzására, mint az aranynak a' méybőli kihozására — ; 's 
az álom 's vár eltűnvén, az aranyas felhők' sarjában ébrednek 
fel — sok milliókból van 1 híva poétának, 's a' többitől erősza
kát szenvedő musa nyomorékat szül — Si paulum a summo dis-
cessit, vergit ad imum. 

4-szer. A' Mi Atyánkban minden kérés, fogadással feltété-



leztetvén: mikor azt kérjük, ne úgy a' kísértetbe, fogadjuk, hogy 
messze kerüljük, 's nem maradunk a' bűbájos lángba sodródó 
bogárnak —. Mikor a' kenyeret kérjük, mind a' külső, mind a' 
belső' megszerzésére részünket megtenni Ígérjük, 's arra csak az 
áldást várjuk — 's a' megszerzettel úgy élünk, hogy elrendelte-
tósünknek feleljünk meg. 

így a' külső és belső munkásság, 's annak szerzeményével 
vissza élés nélküli élés az-az a' mértékletesség, két olyan védan-
gyalatok lesz ; melyhez csak azon úti lámpa, hogy mind külső 
mind belső meneteletök a' Fő Atya előtt foly, ki ne alugyék, 
áldottak lesztek, 's legyetek i s ! Is ten véletek! 

Én tavaszomból akkori barátim temetőjén egyedül a' halál' 
kertében egy idősfa, melynek havas feje a' lement nap után haj
lott, 's udvából bagoly huhog a' hajdon filemile-hangok közt vi
rágzott remények koróji felett —, midőn Sz. Mihály, Sz. Márton 
nyaraik után, az új évigi szolgák is hagynak el, 's a' íöldi élet' 
fagyó folyamán a' kerék is akadoz —, a' 8 Trója időn védett 
gyenge várat, kitett fehér zászlóval adom fel. 'S ámbár sok je
les tanítványaim' szép sorára nézve vissza hunyok-el: hogy be
tegesen 's az élet' gondjaitól 's sok más keresztektől elnyomat-
tan, sokfelé oszlott egyre sem elég erővel, még a' tan alapos
sága iránti szenvedélyért is sokaktól megfeszíttetve, többet nem 
tehettem bocsánat mindenfelől!! Adjon Isten mind jobbakat nál-
lomnál! hogy midőn kévésünket is mind külföldről vettük, ad
hassunk vissza is valaha valamit! Erre segilje Isten, mind az 
Elöljárókat! mind a' tanárokat! mind a' tanítványokat! 'S mind
nyájukat áldja m e g ! 

Testálása. Pénze soha se volt ; de adhat olyant a' mije 
nincs már, 's drágább a' pénznél: mikor a' kevés (bár későre, 
de szenvedéssel megkamatólt) por vissza adatik; mindennek, a' 
ki elmenne, testál két órát, azon szives kéréssel, hogy akkor 
otthonn való dolgához lásson — Ő úgy se lesz o t t : ha vagy 
egyszer egypohárral vidámítja szivét, megláthat szakadozó felle
gei közt égy volt aggat, ki a' mennyiben rosz volt, a' föld sza
badult töle meg, 's a' mennyiben jó volt, ő szabadult meg a' 
földtől. — 

Meghagyás. A' havasi téli zöld fenyvesből lejött hason korú 



nymphától át-ölelt új házas vitessék párjával szekerén az új ház
ba, disonans consonantia nélküli házasságra : se pap az öszve 
esketésre, sem egyéb ceremónia, még harang se legyen; az os
kola csengetyüje szollhatna, részint új diligentiára a' felsőbb os
kolában tanítvánnyá vált tanárnak; részint a' lakodalmi vendé
geknek, sovány de szívesen hagyott vacsorára; de a' vendégek 
hívatlan is eljönek — 's a' leczke előtt még annak a' felső tem
plomba keresztelésre hivő harangnak kell szollani, melyet nem 
az élők hanem a' halottak hallanak. 

Kérettnek a' Keresztyények! hogy csak annyi jöjjön, a' hány 
szükséges, hogy a' házat a' lakodalmi göz ki nem jöhetésóre jo 
becsinálják. — A' künn ragoknak is jó ét-vágyat! míg az ő ven
dégeik is meg érkeznek. 

Emlék se legyen: hanem ha valaki egy pojuik almafát űl-
tet a' ház eleibe ; a' gyümölcsét szedőktől vagy róla oltóktol ve
gye köszönetét! azon.3 nevezetes almára emlékeztetve, melyek
ből az első anyánké 's a' Parisé által pokol' darabontjává lett 
főidet, a' Newtoné, az ég csillagai társaságába emelte. 

Söt ezen ültetés is elmaradhat: elég az a' köz takaró, me
lyet az Anya alvó gyermekeire az égről a' földre vont felleg
szálak-közt búkáló nappal sző, 's naponta hulló könnyek zölden 
tartanak. 

Az alá jönek rövid idő múlva a' most itt maradók i s ; 's 
együtt nyugszunk a' köz Anya kebelén, azt sem irigyelve, a' ki
nek tarkább darab jutott a takaróból. — 

Addig is áldja meg Is ten! nem csak azokat, a' kik hozzám 
jók voltak, hanem minduyájokat! mind a' múló testben, mind 
és mindenek felett a' maradó lélekben! Mert a' jó leikiesméret 
az a' kőszikla, melyen a' szélvészes tenger' hullámjai szót-törnek: 
a' szerencse' legmosolygobb fényére legfeketébb felhő borulhat, 
's senki se tudhatja, mikor e' csodálatos vendéglőből indulni 
kell, mennyi jajjal pengőben kell fizetni. — 

A' csupán ezzel is drága életet a' legfőbb jóság csak szebb 
jövőért adha t ta : a' mint ezelőttire sok mutat, ezutáni is lehet és 
lesz — ; örök forrásból jön az örömmel 's búval osztozó köny-
folyam, az életbe bó "s onnan kimenetnél viz-eséssel elevenítve 
az érzés kerekét ; mikor a' koreszt-viz az új csemetét íoganásra 



öntözi, az ezelőtti életben elhervadotra hullhat a' könny-eső hiá
ba — ; 's az itt temetési sírás túl keresztelési öröm lehet -
Az egy helyt jövő másutt lemenő napnak köszöntési 's búcsúi 
harmatja —. Oh! de a' miénk mikor visszanéz, elpirulva hullat
j a : mert hányszor nem oltja ki a' dühös szélvész' szárnyain ro
hanó felhő, tűzzel 's jéggel szakadva le a' földön menedéket 
nem találó vándorra ? Egen és földön egyetlen menedék az, ki 
a' tiszta szívnek a' halál' árnyékait is megvilágosítja, szebb jövő 
életrei kinézessél. — Irta Bolyai Farkas tanár. 

M. Vásárhelyt nyomatta Kali Simon 1855. 




