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Bolyai Farkas a közjó szolgálatában
A XIX. század előestéjén érkezett haza Erdélybe külföldi tanúimányútjáról a

garabonciás diák - Bolyai Farkas. Az új század előhírnökeként az alkotás, tenni
vágyás lendületét, a tudás fényét hozta magával. Bécstől nyugatra már ismeretes
a kezdődő műszaki forradalom számos csodája. Ismerik a gőzgépet, az olyan
"... fonómasinákat, hol egy fehérnép 120 orsóval is fontja a gyapottat." ' Ló-
vasút szeli át az angliai kövezett utcákat, és írógéppel is írnak, távíróval híreket
továbbíthatnak ötven mérföldnyi távolságra, és Onedin vitorlásait gőzhajók vált-
ják fel. Ismerik a kokszot, amely a gázlámpákban elégve új, "vakító" fénnyel
világítja az utcákat, házakat, és a Blanchard házaspár már elkápráztatta a világot
az első 1000 méteres ejtőernyős ugrással.

Ebből a világból, Göttingából indul haza Bolyai Farkas 1799. június 5-én,
Bécstől hajóval, aztán kocsival, gyalogszerrel utazik, késő ősszel érkezik haza.
Ahogy közeledik szülőföldjéhez, a "csodavilág" fényei egyre halványodnak, a
kövezett utakat elhagyja, az országúton majd elnyeli a sár. Domáldon tűzvész,
áradás sújtotta vidéket lát viszont, II. Ferenc császár és király birodalmának a
pereméhez érkezett.

A Habsburgok az iparosodás folyamatában Erdélynek alárendelt szerepet osz-
tottak ki: nyersanyagait kiaknázták, de a monarchia fejlett tartományaiban dol-
gozták fel. A politikai függőség mellett késleltették az iparosodást, a haladást,
a civilizálódást a hazai feudális viszonyok is. J. Watt és társa, Murdock 1785-ben
befejezte a gőzgép tökéletesítését, amely az új század elején már teret hódított
minden iparágban. Erdélyben azonban még 50 év múlva sem használtak gőzgépet.
Az elsőt 1838-ban hozták a zalatnai kohókhoz. A szellemi világosságot terjesztő
nyomdászat feltalálásának csak a harmadik évszázadában, 1786-ban jutott el a
székely "fővárosba". Egy nyomdafelszerelés 1802-ben a kollégium tulajdonába
kerül, elavult szerkezete miatt azonban nem elégítheti ki a korigényt. Marosvá-
sárhelyen népújság csak 1866-ban indult.

A gazdasági, szellemi elmaradottságot jelzik azok a közállapotok, amelyeket
a következő számadatok tükröznek a század derekán is: "... Minden 8,5 ezer
lakóra esik egy orvos, 7,5 ezerre egy sebész, 4 3/4 ezerre egy bába, 17 2/4
ezerre egy gyógyszerész, 57 1/4 ezer baromra egy állatorvos..."

Mit érezhet a Göttingából érkező utas, miközben kifut a lába alól a kövezett
út, és az őszi sártengerben "a paraszt járhatott közepin az utcának ... fát kötve
lábának?"'3'' Látva hazájának, népének elmaradottságát, mit érezhet a világot
látott honfi, és mit szándékszik tenni érte? Azért a népért, amely valaha ugyan-
olyan fejlődőképes volt, mint bármelyik európai ország népe. Már az 1400-as
évektől kezdve céhekbe tömörült például, lépést tartva a kor leghaladóbb ter-
melési formájával, de még 400 év múlva is csak ugyanott tart?

Talán már ekkor - szemtől szemben az áldatlan hazai állapotokkal - felbuzog
benne a segíteni akarás: oktatni, orvosolni, "mechanikákat" gyártani, gazdaságos
meleget osztani - "tízfélének is mestere" lenni - ezt kell itt, most tenni.

Bolyai Farkas a hazaérkezésétől tanári kinevezéséig eltelt négy év folyamán
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jórészt a domáldi birtok művelésével foglalkozik. Fő jövedelmi forrása a sző-
lőtermesztés és a borászat. A borkészítés technológiája ezen a vidéken apáról
fiúra szállt, jóformán változatlanul. A tanulatlan gazdákkal ellentétben ő a "be-
vált" borászati hagyományokat a lejátszódó kémiai folyamatok ismeretében tu-
dományosan átértékelve alkalmazta és fejlesztette tovább. Ezért vált hamarosan
a környék egyik híres szőlősgazdájává, "bororvosává" - ahogyan fia is
nevezi.

Az orvoslásra gyakran az emberek is rászorultak. A közismerten hipochonder
Bolyai Farkasnak majdnem minden bajra volt - részint magán kikísérletezett,
részint másoktól szerzett - receptje, háziszere. Feljegyzései között találunk kó-
likára, zúzódásra, vérzéscsillapításra, orbáncra, heregyulladásra, szembetegsé-
gekre stb. javallott gyógyszereket, jótanácsokat. Ilyeneket például: "Hosszas kó-
likában legtöbbet segített a' reggeli kávé közibe őrlött kevés ánis-mag..."; "3
csepp oleum kajaput kis pohár ánissal pálinkába jót teszen..."; "Vér elállítók,
timsó, ecet, /módjával vas gálic/..."; "Orbáncra a' glét ártalmasnak íratik...";
"Sokszor használt szemvíz extractum sturniból néhány csepp rósa /vagy más/
vízbe... vérmes szemnek... csupa sós víz is használ..."

Nemcsak a laikus szomszédok, ismerősök, hanem a gyógyszerészek is bíztak
hozzáértésében, és megtörtént, hogy az utasításai szerint készítettek gyógyszert.
Kéziratai között található egy levél, amelyet valószínűleg egy gyógyszerésznek
küldött. "Bajta Úr praescribált volt a minap valami szájkenőt, Balsamus Peru-
vianus, mel despumatum volt benne, egy kevés extractum myrhával: ne sajnálja,
megtsinálni 's ezen Tzédulámat meg-vivő leánynak által adni, mert falura kell
küldenem 's az alkalmatosság siet." A levél hátoldalára a gyógyszerész leje-
gyezte az elkészített szer szakszerű receptjét, és a gyógyszerrel együtt vissza-
küldte. Több efféle bizonyítékunk van arról, hogy a Vásárhely környéki emberek
mekkora bizalommal fordultak Bolyai Farkashoz apró-cseprő vagy fontos ügye-
ikben.

A szemüvegviselésre kényszerűiteknek nagy szolgálatot tett azzal, hogy me-
állapította a lencse "numerussát". Erihez pontos méréseket és számításokat kellett
végeznie, az ő szavaival elmondva eképpen: "Az okulárválasztás szabály pedig
ez: valamivel nagyobbacska, jól megvilágított betűvel leírt két vagy három szócs-
kát tartson akkora távra, melyre elolvashatja, 's sem nagyobb, sem kisebb távra
ne lássa olyan tisztán; ezen szócskának szemtőli távját cérnával mérje meg valaki,
's ha ezen cérna f számú czoll, 's d számú czollra akar látni az ókullárral, olyant
válasszon, melynek napkép távja f-szer d, osztva d híján f-el...

Bolyai Farkas idejében az "okulárokat" külföldről szerezték be a tehetős,
nagyvárosi orvosok, akik próbálgatással állapították meg a megfelelő lencse fó-
kusztávolságot. A vásárhelyiek többnyire Pestről vagy Bécsből hozatták okulár-
jaikat, amelyeknek numerussát ő mérte meg, és a beszerzésükben is segédkezett,
amint ezt az itt következő levélfogalmazvány is igazolja: "... B. Kemény Lász-
lónak egy jó ocular kell, ÚJJ /kék?/ féle, amilyent nekem küldött. Küldöm ezen
commissiom mellett a' 8Rhft-ot, az enyim annyi volt; a numerussá legyen 100,
de ha 90-t kap még jobb lesz, még 80-as is megjár, tsak a két üveg egyforma
legyen 's ne tsináljon fattyú képet; sok van, mellyel ha az ember a' gyertyára
néz, még egy más gyertyát is mutat...'>/9/

A másokra "elfecsérelt" időért fia szemrehányást tesz: "... doctornak is oly
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nagy. hogy a rendes doctorokat elhagyva, számosan is sikerrel hozzá folyamod-
tak/1'8'

Önéletírásában Bolyai Farkas így vall "másodállásáról", a közjó szolgálatáról:
"... csaknem az ország fazekasa lettem a tűz czélszerinti használási módjai vizs-
gálata, mindannak a ki kért szolgálva sok időmet vette 's veszi el máig is -
majd így folytatja - sokáig fáj ha kérést kell megtagadnom, 's általán legnagyobb
szenvedésem a sok nyomor látása segíthetés nélkül.'

Híressé vált, aprólékos műgonddal megtervezett kályhaszerkezetei egyidejűleg
szolgáltak sütésre, főzésre, több helyiség melegítésére, aszalásra, de még számos
más hasznuk is volt. Zseniális újítást eszközöl a kályhákon: beépít egy olyan
pléh csövet, amelynek egyik vége a kéménybe, a másik egy szellőztetendő he-
lyiségbe nyúlik, a felfelé áramló meleg levegő lehetővé teszi a "rossz lég" ki-
szippantását a beteg ember szobájából, pipafüstös halyiségből, a kollégiumi osz-
tálytermekből, elkerülve így a szellőztetéssel járó hőveszteséget. Ugyanezt a
módszert ajánlja a borpincék gáztalanítására is, a borforrás idején... ^ l

Ezeknek a kályháknak a híre, amint a korabeli feljegyzésekben olvashatjuk,
legendássá nőtt: "... mint polgár újabb, meg újabb kemence mintákkal gazdagítja
hónát, melyeket többnyire magának kell össze is raknia mesteremberek ügyet-
lensége miatt. Jelenleg ollyanon dolgozik, melly mint szájjon forog, egy ívnyi
papírral fog melegíteni."

Kézirataiban, tanulmányaiban, melyek stílusa néha terjengős, a témától elka-
landozó, gyakran találni feljegyzéseket, amelyek közhasznú ténykedéseiről adnak
hírt: "1806-ban ... adtam volt két instantiát az Erzsébetvárosi N. Magistrátushoz
az iránt, hogy ámbár a patak folyása a közhatár Hundorf és Domáld között,
mivel éppen a kertem mellett, felett horihorgas árkon foly 's ... akasztatik szün-
telen folyása, vigyem a patakot a kertemen által". A patakszabályozás a szom-
szédnak is jó szolgálatot tett, mert azelőtt... mindjárt-mindjárt kioltotta a tüzit
házban a víz."/13/

Bolyai Farkas nem a dicsekvés hangján szól, amikor így ír Gaussnak: "...
Van oly nap, amikor tízfélének is mestere kell hogy legyek, szüntelen jönnek
az emberek, úgy-hogy ritkán írhatok meg egy levelet is anélkül, hogy tíz-húzszor
ne zavarnának... Mégis folyton publikálok."

Az évek során összegyűjtött hasznos gyakorlati tudnivalókat a diákjainak is
továbbadta. A kollégiumi diákok nagy része gazdálkodó emberek gyermeke,
akik kevés kivétellel maguk is gazdálkodni kényszerülnek tanulmányaik végez-
tével. A fizika-, kémia-, később állatgyógyász tanár Bolyai Farkas a kötelező
tananyagot olyan ismeretekkel egészíti ki, amelyeknek később igen nagy hasznát
vették a hallgatók.

Oktatói szemléletét egy tantervjavaslatban foglalja össze, amelyhez egész ta-
nársága idején hű marad. Ennek a tanári ars poeticának értékét azok az irányelvek
hordozzák, amelyek követése egy materialista gondolkozású, alkotóképes, önel-
látó, egészséges testi és lelki akaratú nemzedék képzését eredményezné: "... Mit
tanuljanak? A gazdaság mind mezőre, mind a marhatartásra, mind az építésre
nézve egyik fő dolog, legyen egy kertjek, meljet magok míveljenek-ültessenek,
oltsanak: a maguktól rajzolt épületeket kitsi téglákból vagy egybetömött földből
építsék fel, 's fedjék eléghetetlen szalma zsedellyel. Habáni módon - tanuljanak
eleven gyepűt tsinálni, tanulják az erdő kímélését, nevelését, s okos használását...



81 Itt vagyok honn

A mechanikában minél több modellát kell mutatni, 's vélek tsináltatni p.o. hor-
dó-véső, fűrészelő, sajtoló, szöllő rütskölő... machinákat, szekereket... tsináltatni
kell vélek mindenféle kemencéket... legalább kitsiben... miként segítsenek ma-
gokon, vagy másokon az oljas hirtelenvaló esetekben - kéz vágás, láb ütés, törés
- vízbe, kútba fuladás - megfagyás, szén-gőz ártalma, dühödt eb marása, mennykő
ütés... Még a marhák oljas nyavajáiban is mit tsináljanak, tanítani kell... Tanítani
kell miképpen tartsák meg fogakat, ... szemeket miként mossák s.a.t."

Napjainkban is érvényes tanári útmutatóját velősen így összegezte: "Tanítani
kell - de jól tanítani - mindent."' '

Ehhez a szemlélethez Bolyai Farkas egész életében megszállottan ragaszko-
dott. Tanított az iskolában, tanári szálláson, holdfényes estéken késő éjszakáig,
az utcán is magyarázott a csillagokról diáknak, járókelőknek. A vegyi elemek,
vegyületek tanításakor felhívja a tanulók figyelmét a gyakorlati alkalmazás általa
felfedezett lehetőségeire: "Hasznos a carbo: vizet tisztítani, ízt el venni pl: a
trébely pálinkáét, ellentáll a putredonak, innen a határfákat, karóvégeket jó meg-
égetni. Elveszi a büdös hús ízét, ha vélek öszve kötve főzetik... - A bor 0 fok
- 12 fokig Réaumur szerint áll legjobban a pinczében. A pincze legyen tiszta,
távol a szekér zörgéstől, mely etzetesedést okoz: fejér falakról a világosság ne
vetődjék belé, vagy reá, mely meleget tsinál... Etzetesedést okoz a mennydörgés,
sőt még az electricitás is. A tej öszve menyen a nehéz idő előtt... Az igen anslogos
bor próbája egy blank ezüst, mely ha megfeketedik meszet kell belé tenni... A
gyümölcs sokáig eláll szénporban... Az acid sulphuris a fogat rontja, azért mindőn
a forró nyavaljában, vízbe csepegtetve a hivesedés végett, úgy kell bevenni,
hogy a foghoz ne érjen.

A Vasárnapi Újságból diákjaival kimásoltatott olyan jótanácsokat, mint pl.
hogyan kell a kutakból a rossz levegőt kiűzni; a gitt készítésének módozatát,
ahogyan azt a marokkói császári udvarban készítették. Tanítványai messze vitték
és továbbadták tanítását, amint az alábbi levéltöredék is igazolja: "Tekintetes
Tanár Úr! Alig képzelheti, hogy mennyit nyomorkodtunk mi ezen a fátlan helyen
szerencsétlen szerkezetű kemenczéinkkel egész a legközelebbi jelenig, mikor is
egy, önnek tanítványai közül megesmertetett több alakú, czélszerűen melegítő
és kevés fával járó kemenczékkel... De most már tudjuk, hogy a lángot és általa
fejlődő füstöt a kemencze beljibe eszközölt milly kellőleg lehet, és kell fölhasz-
nálni... Ezen érintett mesterség tanjának is tudóssátói, 's meleg emberszeretettől
igénytelen kérésem teljesítését már előre elvárva... néhány kérdést teszek
fel" - írja neki Vállyi János, szatmármajtisi törvényszéki főszolgabíró.

Tanítványai továbbfejlesztették a tőle kapottakat. Horváth Farkas Budapesten
fővárosi főmérnök lett, és országos hírnévre tett szert a fűtéselmélet terén. Rajaka
Péter, aki az ő ösztönzésére iratkozott be a bécsi műegyetemre, hazatérése után
Kolozsváron megnyitotta az első erdélyi gépgyárat. Jakab Lajos volt tanára köz-
reműködésével végezte el Bécsben az orvosi fakultást, utána szülővárosában
gyógyított.

Bolyai Farkas nem elégedett meg azzal, hogy tanítása szájról szájra terjedt.
Olyan gondok megoldásában is segítségére sietett az embereknek, amelyek széles
tömegeket érintettek. Ilyen irányú tanácsait, tapasztalatait vagy külföldi sajtóból
összegyűjtött ismereteit népszerű újságokban készült közölni: "Már annyira ál-
matlan és beteges vagyok, hogy kemence, s több elegyes munkájim, melyeket
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szóval igének kinyomtatni s eddig itt ki is nyomathattam volna, már olyan tisz-
tában ími mint kellene, ha megvinnék se vagyok capax - írja Incze Dánielnek
Kolozsvárra halála évében. Mint kiderül, a marosvásárhelyi nyomdatermékek
hatósugarát vagy pedig példányszámát kevesellve, egy rangosabb újságnál vá-
rakozott, de minden ezirányú igyekezete hiábavalónak bizonyult. Ezek a munkák
máig sem kerültek kinyomtatásra, sem tudományos értékelésre, ellentétben a
lényegesen kisebb terjedelmű és fontosságú zenei, másrészt az irodalmi mun-
kásságával.

Ilyen "elegyes" munkája a csecsemőgondozási tanácsadója is. Kora asszo-
nyaihoz szól, akik meglehetősen gyakran szültek, s tudatlanságuk is hozzájárult
az iszonyatos gyermekhalandósághoz. A csecsemőgondozásról szóló minden sora
időálló, korszerű, B. Spock könyvének hiányában ma is használható: "... a reggeli
mosdóját naponkint úgy kell hűteni, hogy a harmadik héten hideg vízzé váljon...
sohase teli hassal... a víz a fülibe, orrába, szájába ne menjen... Mikor a haja
jótskán megnő lassanként hajadon kell szoktatni... elsőbb szép szelid időben, ...
utoljára minden féle időben ki kell naponkint vinni a tiszta levegőre, fedetlen
fővel... étele, itala az első esztendőben anyai tej, lehet fél esztendő után adni
apró zab port (?), tehénhúst, libahúst főzve."7 !

Foglalkozott az áradásveszéllyel is. "... nálunk a folyamok ott ásnak medret,
ahol tetszik, dúlnak, rontanak, szaggatnak, ... vidékek drága terméseit seprik el,
falukat kergetnek ki békés nyugalmukból... az a kár, amit a Maros 1837-ben
Toplicától Lúgosig tett a körülötte fekvő rónaföldeken, megbecsülve akkora sum-
mát ütne ki, hogy vele az Olt folyását könnyűszerűleg lehetne mérföldeken át
szabályozni" - írja a múlt század dereka táján Ürögdi Nagy Ferenc a Brassótól
- Kézdivásárhelyig című útirajzában.7207 Az áradás elkerülése, a Maros szabá-
lyozása a kor egyik megoldatlan kérdése lévén, szinte magától értetődően vált
Bolyai Farkas gondjává is. Folyószabályozási tervet készít, melynek kivitelezé-
sével nemcsak az áradást lehetett volna elkerülni, hanem a Maros hajózhatóvá
vált volna. Ebben a tervben aprólékosan elemzi az áradást előidéző tényezőket
és a megelőzés lehetőségeit: "... Kiáradást mi okoz? ... ha több folyó bé, mint
a'mi le-folyhat az árkon... a gátok; mellyek nem úgy vannak tsinálva, hogy
hellyeken kapu legyen, mellyeken a' víz olykor kimehessen, sőt maga az áradt
víz emelje fel (egy vizén úszó alkotmány által)... a' lefolyást kell sebesíteni, s
martokat emelni, kivált a'hol hibásak. (Ez a "martemelés" megtörtént Maros-
vásárhelyen - az 197Q-es árvíz után). ...Sebesítik a vizet: az egyenes út, a kí-
gyóknak általvágása. (Az 1975-ös árvíz után, amely Bolyai Farkast kétszáz
év múltán is igazolta, kezdetét vette a "kígyók általvágása", azaz a nagyarányú
Maros szabályozás.)

A kollégium tanára felettes szerveinek írt levelében így summázta a "tízféle
mesterség" gyakorlásának belső indítékait: "... a köz terhekből... részesülni kí-
vánok, s használni ember társaimnak... a' köz boldogság Templomába... tsak
eggy téglát tenni" ' !.

Vajon össze lehetne-e számlálni ezeket a téglákat? Vajon mekkora űrt hagyott
halálával maga után a kisváros életében?
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