
A Bolyaiak világa

Bolyai Farkas és Bolyai János1

Az Akadémiai  Könyvtár  féltett  kézirataihoz tartozik Bolyai  Farkas  néhány egészben vagy 

töredékként  megőrződött  levele.  Tisztán irodalmi szempontból  is  csupa kis remek:  Bolyai 

Farkas érzi és érezteti a korabeli társadalmi és tudományos élet rejtett összefüggéseit; finom, 

tartózkodó,  okos,  ironikus eleganciával  ír  örömök,  s  gondok apró hullámzásairól  és  mély 

rejtelmeiről.  Bőségesen  megérdemelnék  ezek  a  levelek  ennyiért  is,  hogy  múlt  századi 

irodalmunk java alkotásai közt tartsuk számon, s végre kiadjuk őket, ám igazi jelentőségük 

mégis másutt keresendő. Vonzások és vonatkozások megelevenítő légkörét varázsolják a nem-

euklidészi geometria – a gondolkozás sorsdöntő nagy forradalmi sorából is kiemelkedő óriási 

fölfedezéscsúcs – genezise köré.

Különösen ötvöződnek ezek a levelek. Magyarázó és megható személyi adatok –, amik 

poézisükkel Németh László Bolyai-drámáit és tanulmányait inspirálták – fűzik bennük ezer 

szállal a honi élethez Bolyai János fölfedezését; ugyanakkor szakmai hivatkozások, s utalások 

özöne képeszt el: hogyan kerülhetett sor a honi parlagon ilyen szakszerű, s ennyire korszerű 

matematikai diskurzusra?

Bolyai  Jánost  –  ez  a  levelekből  nyilvánvaló  –  az  apja  tanította  meg  a  matematikai 

gondolkozás  és  fölfedezés  művészetére,  de  hol  tanulta  meg ő  maga?  Göttingai  tanulóéve 

legföljebb ha tájékozódásra lehetett elég, s arra is csak akkor, ha már meglehetős tudással 

indult.  Tudása  javát  pedig  később,  itthon,  marosvásárhelyi  tanárkodása  alatt,  könyvekből 

szerezte. Itthon képezte ki magát szakavatott, elsőrendű tudóssá, aki azután útjára indíthatott 

olyan matematikai géniuszt, amilyen a fia volt. Bolyai Farkas úgyszólván egymaga teremtette 

meg azt a kulturális légkört, amelyben lángra lobbanhatott a nagy fölfedezés szikrája. Ennyit 

tehetett: többhöz már a tudomány fejlődésére alkalmas szocio-kulturális háttér kellett volna. 

De  Bolyai  János  egész  munkássága  mögül  hiányzott  a  befogadásához  és  folytatásához 
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szükséges szakmai keret;  a nagyszerű indítás így messze kihajította magányossága űrjébe. 

Tragédiája – mint indítása, s géniusza is – egyedülálló, de a képlet, ami sorsában megvalósult 

sokáig – lényegében a felszabadulásig – érvényes a honi matematikai és természettudományos 

kutatásokra:  a  tehetség,  s  tudás  elindító  posztulátumait  úgyszólván  sohasem  követte  a 

folytatáshoz  szükséges  követelmények  sora.  De  tán  ezért  is  kényszerültek  a  megismerés 

nehéz,  szokatlan,  „nem-euklidészi”  útjain,  s  tán  ez  is  magyarázza,  hogy  a  kicsi 

Magyarországról annyi sok új és fontos nyitást találó nagy tudós származott.

A 18. századvég egész Hungáriát megrázó gazdasági és szellemi váltzásainak hullámai 

Erdély védettebb tájaira érkezve csillapodtak. Lassúbb volt itt a nyocvanas–kora-kilencvenes 

évek fölvilágosító lendülete, viszont a vérmezői tragédiát követő országos bénulás sem hatolt 

olyan mélyre, mint Magyarországon. Az élet a megszokott keretek között folydogált. Még az 

a  kicsi,  s  Magyarországon  hirtelen  bezáródott  kapu  is  nyitva  maradt,  amin  keresztül 

évszázadok óta, rendíthetetlenül hordták honukba a műveltség terhét nyugati egyetemekről a 

tehetségesebb vagy egyszerűen csak törekvőbb diákok. Ezen a sok-sok évszázados diákúton 

indult el 1796 tavaszán az ifjú Bolyai Farkas is nyugatra, a kolozsvári református kollégium 

elvégzése  után,  báró  Kemény  Simon  nevelőjeként,  ami  a  feudális  úri  világban  afféle 

magasabb rangú szolgát jelentett. Viszontagságos utazás után Jénában csatlakozott az úrfihoz, 

ahonnét néhány hónapi mulatás, s tanulás után mentek tovább, a mifelénk már az idő tájt is 

híres-neves göttingai egyetemre.

Göttingában  eléggé  otthonosan  érezhették  magukat  a  hazánkból  odakerülő  ifjak. 

Nemcsak azért, mert Göttinga sem volt nagyobb lényegesen élénkebb város, mint Debrecen, 

Kolozsvár  vagy akár  Enyed;  hanem elsősorban azért,  mert  az  egyetem ott  is  ugyanolyan 

fejedelmi-nagyúri-egyházi kegyek és szeszélyek függvénye volt, akár a honi felsőbb iskolák. 

Különlegességét, s viszonylagos kiválóságát is ennek köszönhette: a hannoveri-braunschweigi 

hercegek  az  előkelő  brit  királyi  rokonság  miatt  tetszeleghettek  maguknak  azzal,  hogy 

meghonosítsák  a  kontinensen  az  ősi  angol  kollégiumi  rendszer  németesített  formáját. 

Göttingában  a  tanárok  nem  csupán  előadtak  és  vizsgáztattak;  a  jelesebb  hallgatókat 

otthonukba  is  meghívták,  s  elbeszélgettek  vélük  szakmájuk  és  a  tudomány  legfrissebb, 

legérdekesebb kérdéseiről. Így értesült a csillagászat professzorának, Carl Felix Seyffernek 

(1762–1822) a  „szemináriumain” Bolyai  Farkas (1775–1856) és jó barátja,  Carl  Friedrich 

Gauss  (1777–1855)  a  parallelák  problémájáról,  ami  akkoriban  a  szűkebb  értelemben  vett 

matematikusok körén túl is erősen izgatta a gondolkodók képzeletét.

A 18. század végén a matematika iránti érdeklődést ugyanis nem csupán fokozta, hanem 

egészen  új  irányba  terelte  a  kanti  filozófia  rohamosan  növekvő  divatja.  A gondolkozás 



hálójával  elménk  tér-  és  időszemléletéből  kihalászott,  s  így  bár  „ismeretszerző”,  mégis 

„föltétlen” („szintetikus a priori”) ítéletek tárházának képzelték el a matematikát, s valósággal 

az Emberi Ész mintaképének rangjára emelték; ugyanakkor azonban elvették tőle azt a hetyke 

magabiztosságát, amit a d'Alembert-i „Allez et la foi vous viendra” – „csak előre, s a többit 

majd meglátjuk” – jelszó fejezett ki. A 18. század végén a matematika filozófiai méltóságot 

nyert,  ám elbizonytalanodott.  S  az  elbizonytalanodás  egyik  góca,  a  dicső  építmény egyik 

botrányköve a párhuzamosok axiómája volt.

A párhuzamosság euklidészi axiómája – a híres XI. axióma – nem hirtelenjében vált 

gyanússá. Már az ókorban tudták, hogy valamiképpen különbözik a többi axiómától, s később 

meg  is  próbálták  belőlük  levezetni,  azaz  ki  akarták  deríteni  róla,  hogy  ugyanolyan 

bebizonyítható  tétel,  mint  az  Elemek többi  jól  ismert  teorémája:  például  az,  hogy  egy 

háromszögben  a  szögek összege  mindig  két  derékszöggel,  180 fokkal  egyenlő.  Az  efféle 

próbálkozások makacs sikertelensége keltette azután századok során a párhuzamosság rossz 

hírét. A kanti filozófia szemszögéből nézve azonban másról, többről volt szó. Az Emberi Ész, 

az  Ítélőtehetség  méltóságát  veszélyeztette  volna,  ha  kiderül,  hogy  az  euklidészi 

párhuzamosság  nem  tér-  és  időszemléletünk  szükségképpeni  következménye.  A  régi 

kísérletezése,  hogy  a  párhuzamosságot  levezessék  az  axióma  elhagyása  után  megmaradó 

geometriai  rendszerből,  így  új,  filozófiai  értelmet  kapott.  S  közben  a  probléma,  szinte 

észrevétlenül, elveszítette ősrégi kapcsolatát a logikával.

A 17. század, s még inkább a 18. század szédítő fejlődésében a matematika nemcsak 

megnőtt,  s  megerősödött,  hanem  teljesen  el  is  szakadt  korábbi  nagy  inspirálójától  és 

támaszától,  a  logikától.  Az  elválásra  ösztökélt  az  új  természettudomány  skolasztika-  és 

Arisztotelész-ellensége is,  s  a  matematika,  ha kellett,  akár  le  is  tagadta  a  formális  logika 

gyanúsnak érzett rokonságát. Csak néhány nagy, s a maga korában alig észrevett gondolkozó 

sejtette, hogy a matematika megalapozási gondjai lényegében logikaiak. Az egyik legelső, s 

legfontosabb közülük egy olasz jezsuita, Gerolamo Saccheri (1667–1733) volt.

Saccheri a reneszánsz kori skolasztikusok spekulációinak folytatásaképpen kidolgozott 

egy  új  indirekt  érvelési  formát,  amit  azután  a  párhuzamosság  problémájára  alkalmazott. 

Saccheri módszere szerint egy állítás igazságát úgy kell bizonyítani, hogy önellentmondást 

kell  keresni  az  állítás  tagadására  fölépíthető  rendszerben.  Az  euklidészi  párhuzamossági 

posztulátum  mármost  kétféleképpen  is  tagadható.  Az  egyik  féle  tagadás  szerint  a 

geometriában egymást nem metsző egyenesek, s így párhuzamosok egyáltalán nincsenek. A 

másik tagadás azt állítja,  hogy egymáshoz hajló és egymást nem metsző egyenesek közül 

ezután az egymást először nem metszőket kell „párhuzamosoknak” tekinteni. Saccheri egy 



egész sor tételt levezetett ezen új, nem-euklidészi párhuzamossági feltétel alapján, míg végre 

az egyikről – tévesen – azt hitte, hogy önellentmondást tartalmaz.

Saccheri  eredményeit  a  18.  században  alig  ismerték.  Csak  közvetve  értesült  róla  a 

század második felének legeredetibb logikusa, Johann Heinrich Lambert (1728–1777), akinek 

azonban  ennyi  elég  volt  ahhoz,  hogy  a  később  nem-euklidészinek  nevezett  geometria 

valóságos  rendszerét  dolgozza  ki,  azt  hivén  persze  ő  is,  hogy  önellentmondásra  sikerült 

bukkannia benne. Így is óriási jelentőségű azonban Saccheri és Lambert vizsgálódásában az, 

hogy  a  vélt  cáfolás  kedvéért  egy  egész  új  rendszer  körvonalait,  sőt  (Lambert)  alapjait 

kidolgozták; egy lehetetlennek vélt világ alternatíváját kínálták tehát az egyedül lehetségesnek 

vélt mellé. Ez a mindenféle értelemben „megtagadott” kerülőút a bizonyítási kísérletben az ő 

nagy fölfedezésük; ez váltotta ki azt a krízist, ami a logikai-matematikai fejlődés „normál” 

kanti útjának elhagyására késztette a gondolkozást.

Így állott a helyzet, amikor a század végén Seyffer professzor szemináriumán a két jó 

barát,  Gauss  és  Bolyai  hallott  róla.  Az  ő  töprengéseikben  is,  mint  akkoriban  majdnem 

mindenkiében, az euklidészi párhuzamossági axióma közvetlen bizonyítására való törekvés 

uralkodott. De Gauss inkább a matematikai módszerekben, Bolyai Farkas a logikában volt 

erős. Matematikából a fiatal Bolyai vajmi keveset tudott, a logikát ellenben – mégpedig az 

akkoriban éppen elmaradottnak, „skolasztikusnak” számító arisztotelészi formális logikát – 

jól  beléjük  sulykolták  Kolozsvárott.  Kora  többi  nagy matematikusával  ellentétben  Bolyai 

később is mindig logikai alapokból kiindulva kívánta fölépíteni a matematikát, akárcsak előtte 

Saccheri és Lambert, s utána – jó fél évszázaddal – Georg Cantor (1845–1918), Gottlob Frege 

(1848–1925)  és  David  Hilbert  (1862–1943).  Valamiféle  nagy  és  gyönyörűséges 

jelrendszernek  tekintette  a  matematikát,  s  a  jelekre  érvényes  szabályokat  kereste.  De 

túlságosan kora gyermeke volt,  s a szabályokat tér- és időszemléletünk szükségképpeni és 

egyedül lehetséges megnyilvánulásaiként értelmezte; tán épp ezért is éppen ő minden elődje, s 

kortársa  közül  legintenzívebben  a  párhuzamosság  krízisét.  Mindenesetre  matematikai 

tudásával párhuzamosan, hosszú marosvásárhelyi tanárkodása alatt mélyült benne fokozódott 

olykor alig elviselhetőségig a parallelák titkának meg nem érthetése miatti elkeseredés. Élete 

nagy örömei, s nagy bánatai mind a parallelákkal függöttek valmiképpen össze. Nincs reá 

még egy példa, hogy egyetlen, évezredekig érlelt probléma így hatalmába kerítsen embert, 

mint a két Bolyait.

A boldog  göttingai  évek  után  Farkas  1799-ben  –  megint  csak  nagyúri  patrónusai 

„jóvoltából”  –  hazatért,  megnősült,  1802.  december  15-én  felesége  szüleinek  kolozsvári 

házában fia született, akit János névre kereszteltek. Farkas apja, az öreg Bolyai Gáspár az ifjú 



párnak adta domáldi tanyáját, s itt élt a kis család valami két esztendeig távol a világtól, ritka 

boldogságban.  Azután  Farkast  1804-ben  megválasztották  a  marosvásárhelyi  református 

kollégiumban a matematika, fizika és kémia tanárának, s beköltöztek a kisvárosba. A fiatal 

tanár nyugodt domáldi évei alatt kerek kis egésszé dolgozta ki a párhuzamosok Göttingában 

elkezdett elméletét, s ezt most letisztázva elküldötte Gaussnak. A nagy matematikus azonnal 

észrevette a szellemes elméletben a hibás pontot, de a válaszából kitűnik, hogy az idő tájt még 

ő is az euklidészi párhuzamossági posztulátum egyedülvalóságában és bizonyíthatóságában 

hitt.  Farkas  négy  év  múlva,  1808-ban  egy  kiegészítésben  még  megpróbálta  –  persze 

sikertelenül – kiküszöbölni a hibát, de aztán más gondok és múzsák kötötték le a figyelmét. 

Sok időt fordított a három tárgyára: nemigen volt akkor Európában középiskola, de egyetem 

se sok, ahol olyan magas szinten, s olyan korszerűen tanítottak volna matematikát, fizikát s 

kémiát, mint Bolyai Farkas Marosvásárhelyen. Bizonyosan a maga kedvéért is ragaszkodott a 

szokatlanul  magas  színvonalhoz,  de  amint  Benkő  Samu gondos  kutatásai  megmutatták,  a 

tanítványai  fölött  sem  múlottak  el  híresen  nehéz  órái  olyan  nyomtalanul,  mint  korábbi 

életrajzírói  állították.  Különben  sem  volt  gyakorlati  érzéktől  mentes,  elméleti  ember; 

ellenkezőleg, valóságos ezermester volt, mezőgazdasági és technikai géniusz. Fúrt-faragott, 

fákat ültetett, épített. Részt vett a városka ébredező szellemi életében, dolgozott, s tervezett az 

Aranka  György-féle  Nyelvmívelő  Társaságban.  Még  arra  is  jutott  ideje,  hogy  öt 

szomorújátékot írjon, s beküldje az Erdélyi Muzéum drámapályázatára; arra a híres pályázatra, 

amelyiken Katona József nyeretlen maradt Bánk bán-jával. Nem nyert Bolyai sem, pedig már 

jó előre szegények étkeztetésére szolgáló alapítványt tett a nyereségre. Iszonyatos éhínséges, 

éhhalásos esztendők jártak akkoriban arrafelé, s Farkas sokfelé ágazó érdeklődése és gondjai 

között  mindig  fontos  helyet  foglalt  el  az  emberiség.  De  minden  foglalatosságánál 

fontosabbnak,  élete  központi  feladatának,  elhivatásának  tartotta,  hogy János  fia  kivételes 

matematikai géniuszát ápolja.

Sokan megírták, legszebben Németh László és Benkő Samu, milyen féltő szeretettel, 

hozzáértéssel, apai büszkeséggel irányította, kísérte és kommentálta Bolyai Farkas a lángeszű 

gyermek fejlődését;  elbeszélték,  miként ápolta-dédelgette  magában, s fiában is  a reményt, 

hogy annak idején a nagy Gauss, akit akkor már „princeps mathematicorum”-ként tiszteltek 

Európa-szerte, fogja folytatni a matematikai géniusz kibontakoztatását ott, ahol Farkas, Gauss 

ifjúkori jó barátja abbahagyta. Sokan találgatták azt is, miért hiúsult meg a ragyogó terv: nem 

sikerült a göttingai úthoz szükséges pénzt előteremteni, Farkas természetes közvetlenségével 

megsértette  a  nagy  matematikus  önérzetét,  vagy  éppen  a  göttingai  óriás  maga  tartotta 

időszerűnek,  hogy  elhatárolja  tündöklő  pályáját  egy  vidéki  kisszerűségbe  süllyedő  tanár 



bizalmaskodásaitól?  Akármiért  is  történt,  János  sohasem  került  Göttingába.  Pedig  a 

tanuláshoz  szükséges  pénz  –  hála  az  apa  fiúhitének,  fáradozásainak,  hajlongásainak  – 

mégiscsak  előteremtődött,  s  János  1818  augusztusában  elindulhatott  a  bécsi  hadmérnök 

akadémiára. A körülményekhez képest a legjobb helyre került – sóhajtanak föl ennél a pontnál 

megnyugodva az életrajzírók.

S részben tán igazuk lehet: a hadmérnök akadémia nem volt rossz hely nyílt eszű, s 

matematikai érdeklődéssel megáldott ifjak számára. Az olyan formátumú géniusza azonban, 

mint  a  Bolyai  Jánosé,  az  égvilágon  semmit  sem  profitálhatott  a  hadmérnök  akadémia 

alkalmazások körére  szorítkozó és  idejétmúlt  tankönyvek börtönébe zárt  matematikájából. 

Bolyai  János  matematikai  fejlődését  Bécsben  is  egyes-egyedül  apja  levelei  irányították, 

Marosvásárhelyről.

A hadmérnök akadémia kiváló növendékét, aki még az iskola legfőbb patrónusának és 

elöljárójának,  János  főhercegnek  a  dicséretét  is  kiérdemelte,  1823  őszén  a  temesvári 

helyőrségbe nevezték ki alhadnagynak. Szeptember 30-án érkezett meg állomáshelyére. Jól 

megépített,  erős,  s  mindenekfelett  igen ravaszul  álcázott  erődítés  volt  az osztrák ármádia; 

Bolyai Jánosnál sokkal kevésbé érzékeny ember is összetörte magát, ha óvatlanul beléütközött 

a  falaiba.  S  a  fiatal  Bolyai  méghozzá  fejjel  rohant  a  falnak.  Szó se  róla,  nem bántották.  

Áthelyezgették,  előléptetgették,  meg-megdicsérték,  meg-megrótták.  Munkával  se  terhelték 

nagyon, kis rutinföladatokat bíztak rá, étkezdék ellenőrzését, latrinák építését, s elnézték, ha 

nem csinálta meg. Főnöke, a derék Zitta őrnagy még azt is megpedzette, hogy valamilyen 

fölsőbb  tanintézet  matematikaprofesszoraként  lehetne  a  katonai  szolgálat  iránt  szemmel 

láthatólag  nem sok  rokonszenvet  mutató,  s  a  Bánság  mocsaraiban  egyébként  is  súlyosan 

megbetegedett tisztet leghasznosabban alkalmazni. A jó szándékú javaslatból persze semmi 

sem  lett,  az  osztrák  birodalomnak  nem  Bolyai-szerű  matematikusokra  volt  szüksége 

professzorként. Mentségükre szolgáljon különben, hogy valószínűleg senkinek nem kellettek 

Bolyai-szerű matematikusok, kivéve az Emberiséget. Az pedig igencsak megfoghatatlan és 

roppant hálátlan gazda. Azért ha nem is igaz, iszonyatosan találó a nagy vasszöget egyetlen 

kardcsapással kettévágó fiatal Bolyai legendája; hisz egy nagyratermettségét tudván-tudó ifjú 

matematikus  pazar  erejét  és  erőpazarlását  példázza.  Szeptember  30-án  érkezett  meg 

Temesvárra, s már november 3-án értesíti apját híres levelében: „…semmiből egy ujj, más 

világot teremtettem”.

Bolyai Farkas fölismerte, s kifejezte fia munkájának összefüggését a sajátjával, hiszen 

Appendixként bevette a maga matematikai töprengéseit, s fölfedezéseit összegező Tentamen-

ébe. A Tentamen ugyanis egyáltalában nem az a sok későbbi fölfedezését előlegező, nem kis 



pedagógiai érzékkel, bár excentriusan elrendezett tankönyv, aminek későbbi kommentátorai 

hiszik.  A  Tentamen tankönyv  formában  kísérli  meg  a  matematikának  logikai  alapokból 

kiinduló  felépítését.  A matematika  alapjainak  modern  vizsgálata  és  a  görög  gondolkozók 

eszméi  között  teremt  kapcsolatot.  S  nem  csupán  képletesen,  hiszen  előkészítette  a 

matematikának azt az új fölfogását, ami éppen a hozzája csatolt  Appendix-ben valósult meg 

először.

Addig  a  matematikában  eleve  föltétlenül  „igaznak”  vélt,  kész  fogalmak  és 

összefüggések  rövidítésére  használták  a  jeleket;  fogalmuk  sem volt  igazi  jelentésükről  és 

szerepükről. Bolyai János jött rá – néhány lángeszű kortársával, a francia Galois-val, a norvég 

Abellel, a cseh Bolzanoval, az ír Hamiltonnal, az angol Boole-lal egy időben, hogy a jelekkel 

csínján kell bánni: óvatosan, lépésről lépésre kell őket tulajdonságokkal fölruházni, s az így 

értelmezett jelekből kell felépíteni a matematikai összefüggéseket, helyesebben a matematikai 

relációk (viszonyulások) rendszerét. Az Appendix egy csomó jel és reláció fölsorolásával és 

értelmezésével kezdődik, s ezután azt mondja el Bolyai János, hogy mit akar érteni azon a két 

különböző  reláción,  hogy  két  egyenes  „párhuzamos”,  illetve  „nem  metszi  egymást”.  A 

helyesen értelmezett jelentésekből azonnal kiderül, hogy a két reláció csak határesetben, az 

euklidészi  geometria  esetében  esik  egybe,  egyébként  széjjelválik,  és  „párhuzamosnak”  ez 

utóbbi esetben csupán az egymást először nem metsző egyenesek nevezhetők; a párhuzamos 

mintegy választóvonal az egymást metsző és az egymást nem metsző egyenesek között. Az új 

párhuzamossági definícióból tehát kétféle párhuzamosság lehetősége adódik, s ez a kétféle 

megvalósulás széjjelválasztja egymástól – éspedig teljesen, mindenféle keveredés lehetősége 

nélkül  –  az  euklidészi  és  a  nem-euklidészi  geometriát.  Két-,  illetve  háromféle  geometriai 

rendszer keletkezik így, magyarázza páratlanul világosan Bolyai csodálatos művének 15. §-

ában, az egyik „azon a feltevésen alapul, hogy Euklides XI. axiómája igaz”, a másik pedig „az 

ellenkező feltevésre támaszkodik”.  Az elsőt Bolyai ∑-rendszerének, a másodikat – a nem-

euklidészi  geometriát  –  S-rendszernek  nevezi.  A  két  különböző  rendszert  tehát  a 

párhuzamosság  két  különféle  megvalósulása  teremti  meg.  Mindazok  a  tételek  pedig, 

amelyekben  a  párhuzamosság  relációja  sem  közvetlenül,  sem  közvetve  nem  fordul  elő, 

egyformán érvényesek mind a két rendszerben, úgy ahogyan Bolyai János írta: „abszolute, 

vagyis  feltétlen  igaznak  tekintendők”.  Ezeknek  a  tételeknek  az  összessége  egy  harmadik 

rendszert  alkot,  az  abszolút  geometria  rendszerét.  Két  testvérrendszer  keletkezik  tehát, 

amelyek a  párhuzamosság meghatározásánál  ágaznak le  egy harmadikról,  örökre elválván 

egymástól.  Ez az „elválás” azonban nem azt  jelenti,  hogy többé semmi „közük” se lenne 

egymáshoz.  Ellenkezőleg,  a  két  „testvér”  szinte  lépésről  lépésre  összehasonlítható  utakat 



követ,  mintha  a  párhuzamosság  átúszhatatlan  folyamának  két  partjáról  figyelné  egymást. 

Mesteri levezetések sorával Bolyai János még azt is megmutatja, miként kell megszerkeszteni 

az S-rendszerben a ∑-rendszer „képét”, vagy ahogyan ma neveznénk: „modelljét”.

Azaz nem létezik többé matematika a szemléletünk kategóriái által eleve meghatározott, 

egyedül  lehetséges  rendszerként.  A  matematika  ilyen  felfogása  ezentúl  teljességgel 

értelmetlen.  Maga  a  matematika  „igaz”  értelme  változott  meg  ugyanis  azzal,  hogy 

kritériumaként  egy relációrendszer  ellentmodástalansága  fogadtatott  el.  A folyamat,  amely 

Saccherivel a régi matematika megtisztítására és megmentésére irányuló törekvésként indult, 

homlokegyenest ellenkező irányba fordulva teljesedett be: Bolyai János művében új, minden 

eddigitől  különböző  matematika  született.  A matematikai  fogalmak  igazi,  teljes  jelentése 

ezentúl csak különböző, önmagukban konzisztens rendszerek összehasonlításával deríthető ki. 

Az Appendix következő paragrafusaiban Bolyai János néhány alapvető geometriai fogalmat, s 

tételt  vázol  a  három  rendszerben,  s  összehasonlításukkal  a  matematikai  fogalomalkotás 

mélyére világít, mégpedig kétféleképpen: a klasszikus görög szerkesztési eljárásokkal, s az 

újkori  matematika  büszke  fegyverével,  az  analízissel.  Analitikus  formában  az  új 

párhuzamossági követelmény következményei különösen szépen, s egyszerűen tárgyalhatók: 

egy viszonylag egyszerű folytonos függvény fejezi ki azokat a fundamentális változásokat, 

amelyek  a  három  rendszert  egymástól  elválasztják.  „Ha  ehhez  még  hozzájárul  annak 

lehetetlenségének bebizonyítása – írta  A tér tudományának német fogalmazványához Bolyai 

János –, hogy valaha ∑ és  S között dönthessünk (ami a szerzőnek szintén sikerült): akkor 

ezzel a XI. axióma lényegének egészen a mélyére hatoltunk, és a párhuzamosok bonyolult 

matériáján teljesen keresztülhatoltunk, a teljes napfogyatkozás pedig, mely a jelen óráig (az 

igazság után szomjazó lelkek felett) oly szerencsétlenül uralkodott, a tudomány iránti kedvet 

lelohasztotta, és annyi ember idejét és erejét elrabolta, örökre eltűnt. És a szerzőben él az a 

(teljesen tisztult) meggyőződés (amelyet minden értelmes olvasónál is feltételez), hogy e tárgy 

tisztázásával a tudomány igazi gyarapításának, az ész művelésének, és így az emberi sors 

lendítésének egyik legfontosabb és legfényesebb lépése megtörtént.”

A nyomtatásban megjelent  Appendix-ből  ez  a  néhány sor  hiányzik,  a  német  nyelvű 

fogalmazvány  azonban  nem  szakembereknek  készült:  az  osztrák  hadi-  és  matematikai 

tudományok legfőbb urának, s patrónusának, János főhercegnek küldötte el Bolyai kapitány. 

Remélte, hogy megszabadulhat a garnizonélet terhétől, ami ugyan nehéznek az akkori osztrák 

birodalomban  nem  volt  nevezhető,  de  az  alkotókedvet  a  fegyelem  iszonyatos  unalmával 

bénította.  Meg aztán  Gauss  kimért  dicsérő sorai  is  valamilyen kiegészítésfélére  szorultak. 

Mert dicsérte Gauss a lángeszű művet – amit Bolyai Farkas még a  Tentamen megjelenése 



(1832) előtt, 1831 júniusában elküldött néki –, hogyne dicsérte volna. De úgy, ahogyan az a 

szakma csúcsára (maga erejéből s nagyúri támogatással) följutott hatalmasságtól egy réges-

rég  elmaradt,  vidéki  tanárságba  és  ismeretlenségbe  süllyedt  ifjúkori  barát  fiának  kijár. 

Szemére szokás vetni, hogy néhány év múlva Lobacsevszkij dolgozatát sokkal lelkesebben, s 

nyilvánosan  dicsérte;  de  hát  Lobacsevszkij  professzor  volt,  a  kazanyi  egyetem rektora,  s 

Gauss pontosan úgy dicsérte őt  is,  ahogyan társadalmi és tudományos pozíciójának kijárt. 

Mert  a  nagy  Gauss  szívvel-lélekkel  a  feudális  életszemléletet  (jórészt  épp  a  modern 

tudományos-technikai haladás segítségével) konzerváló világ híve volt; azé a német birodalmi 

fejlődésé, ami elől néhány év múlva Marx Károly Angliába menekül. A harmincas évek elején 

még nem dőlt  el  a  küzdelem,  de  Gauss  mindig  rendíthetetlenül  –  s  hálásan  –  állott  urai 

oldalán. Éppen ez különböztette meg elsősorban az Emberiség üdvéért fáradozó, s érte életét 

áldozni kész – s végül érte áldozó – Bolyai Jánostól, Két világ állott szemben egymással,  

kiengesztelhetetlenül: a hatalom őrületébe rohanó német birodalomé, s a polgári haladásé, s ez 

választotta el egymástól a két nagy matematikust. Nem esze nyíltságában vagy szerencséjében 

különbözött  Bolyai  János  a  göttingai  óriástól,  hanem  emberségében.  Gauss  lehetett  a 

matematikusok fejedelme, Bolyai ellenben, az új matematika megteremtője, csak Bolzano, 

Beethoven, Hölderlin, Galois, Saint-Simon, Shelley, Blake kor- s szellemtársa lehetett. Azoké, 

akik a tudást és az észt nem a Hatalom, hanem az ember szolgálatába kívánták állítani, sorsa 

könnyítésére, üdve érdekében. Ha János főherceg és tanácsosai történetesen megértették volna 

az Appendix üzenetét, úgy lehet nemcsak nyugdíjazzák, de be is csukatták volna a kapitányt.

Annál  nagyobb  büntetés  azonban,  mint  ami  a  nyugdíjazása  után  következett,  a 

legszigorúbb börtön is aligha lehetett volna Bolyainak. Marosvásárhelyre azzal a reménnyel 

tért haza, hogy apjával – az egyetlen emberrel, aki a nagy Gausson kívül értette a fölfedezés 

jelentőségét  –  közösen fáradozzanak a  tan  tökéletes  kidolgozásán.  De a kezdődő nemzeti 

konjunktúra  hullámain  felfelé  evickélő  kisváros  minden  lehetett,  csak  éppen  ilyen 

vállalkozásra alkalmas keret nem: a két szellemóriás szövetség helyett  furcsa vetélkedésbe 

keveredett,  s  csakhamar  távolabb kerültek  egymástól,  mintha  országrészek vagy országok 

választották  volna  el  őket.  János  kiköltözött  a  domáldi  tanyára,  s  feneketlen,  kínzó 

magányosságban  küszködött  nagy  eszméivel,  rótta  papírra  fáradhatatlanul  gyötrődése 

gyümölcseit. A töredékek tömegétől megijedt életírók sokáig azt hitték, hogy ezeket a sorokat 

(olykor a sietség miatt alig olvashatóan, de mindig kristálytiszta, töretlen vonalvezetéssel!) 

egy egyensúlyát  veszített  vagy éppen  magányba  beléhibbant  elme  vetette  papírra;  Benkő 

Samu érdeme, hogy az összekuszált cédulatengerből kihalászta Bolyai János vallomásait. S 

most egyszeriben megváltozott a kép: kiderült, hogy a magányos elme vívódásai szervesen 



illeszkednek  a  kor  gondolkozásának  fő  irányába,  logikus  folytatásként  „az  emberi  sors 

lendítésének”,  melynek  „egyik  legfontosabb  és  legfényesebb  lépése”  az  új  matematika 

megteremtésével  megtörtént.2 Annál  égetőbb  azonban  a  kérdés,  hogy  miért  maradtak  ki 

teljesen a Bolyaiak – nemcsak a lobbanékony és szókimondó János, hanem a tisztelettudó és 

bölcsen megalkuvó Farkas is – a harmincas-negyvenes évek megpezsdülő honi tudományos- 

és közéletéből?

2 Bolyai  János  számelméleti  és  algebrai  kutatásairól  legutóbb Kiss  Elemér  tett  közzé  fontos  kutatásokat. 
Győry Kálmán ezt írja Kiss Elemér „Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából” (Bp., 1999. 
Akadémiai–Typotex. 214 p.) című könyvéről: 
„Bolyai  János  az  abszolút  geometria  megalkotásával  korszakalkotó  felfedezést  tett  a  matematikában.  A 
zseniális geométer nevét az egész világ ismeri és becsüli. Könyvtárnyi Bolyai-írás, -méltatás, köztük számos 
rangos monográfia jelent meg életéről és munkásságáról. A korábbi Bolyai-kutatók véleménye szerint Bolyai 
János  híres  művének,  az  Appendixnek  publikálása  után  végzett  ugyan  más,  nem  geometriai  tárgyú 
kutatásokat is, ezekkel azonban nem ért el érdemleges eredményeket. 
Kiss  Elemér  marosvásárhelyi  matematikaprofesszor Bolyai-kutatásaival  és  -könyvével  tudománytörténeti 
szenzációval szolgál. A szerző a marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtárban található publikálatlan Bolyai-
hagyaték  többéves  kitartó,  aprólékos  tanulmányozása,  a  több  ezer  oldalt  kitevő  feljegyzések  szakértő 
elemzése után arra a meglepő eredményre jutott, hogy Bolyai János a saját korában jelentősnek számító 
algebrai és számelméleti problémákkal is foglalkozott, s mai szemmel is igen figyelemreméltó tudományos  
eredményeket  ért  el  ezeken  a területeken.  Bár  ezen  eredmények jelentősége nem mérhető össze Bolyai 
geometriai felfedezésével, megszületésük idején – ha ismertté válnak – fontos hatást gyakorolhattak volna az 
algebra és a számelmélet bizonyos ágainak fejlődésére. Bolyai említett, mindeddig nem ismert eredményeit  
mostanáig  más  matematikusoknak  tulajdonították,  mivel  azokat  Bolyaival  lényegében  egyidejűleg  vagy 
későbbi időkben mások is felfedezték és publikálták. Mostoha sorsa miatt Bolyai saját írásaiból csupán a 26  
oldalas Appendixet láthatta nyomtatásban. 
Felvetődik a kérdés, hogy mi mindennel gazdagíthatta volna még a matematika tudományát ez a géniusz, ha 
kedvező körülmények között folytathatta volna kutatásait és publikálta volna felfedezéseit. 
Kiss Elemér nemes feladatot teljesít, amikor szakavatott módon tárja elénk és adja közre Bolyai eddig nem 
ismert  algebrai  és  számelméleti  vizsgálatait  és  azok  eredményeit.  Ezzel  nagy mértékben  járul  hozzá  a 
Bolyai-hagyatékban még mindig létező fehér foltok eltüntetéséhez, valamint az eddig ismertnél árnyaltabb,  
teljesebb, színesebb Bolyai-kép kialakításához. (...) 
Az Appendix 1831-es megjelenése nem hozta meg Bolyai János számára a megérdemelt elismerést. Bolyai 
élete második felét a világtól elzárva, csalódottan, erdélyi magányában 
töltötte.  Szinte  élete  végéig  folytatta  matematikai  kutatásait,  s  mint  írja,  élvezte  a  kutatás  örömét.  
Matematikai feljegyzéseit saját maga számára készítette, gondolatait egyedül apjával, Bolyai Farkassal, a 
neves  matematikaprofesszorral  osztotta  meg levelezés  formájában.  Feljegyzéseit  magyar,  német  és  latin 
nyelven írta különféle papírokra, borítékokra, hivatalos dokumentumokra, szinte mindenre, ami keze ügyébe 
került.  A feljegyzéseken  sok  a  betoldás,  áthúzás,  a  félbeszakadt  szöveg.  Mondanivalóját  sokszor  más 
lapokon  folytatja,  vagy csak  következtetni  lehet  arra,  hogy a  folytatás  a  hagyaték  egy részével  együtt  
elveszett. 
Mint Kiss Elemér könyvében rámutat, a feljegyzések olvasását az is nehezíti, hogy Bolyai János gyakran 
sajátos,  az  elfogadottól  eltérő  jelöléseket  és  terminológiát  használt.  Ezzel  is  magyarázható,  hogy bár  a  
Bolyai-hagyatékot  ezt  megelőzően  többen  végigolvasták,  a  korábbi  Bolyai-kutatóknak  nem  sikerült  az 
algebrai és számelméleti eredményekre rábukkanniuk. A hagyaték ilyen vonatkozású megszólaltatásához az 
kellett,  hogy  egy  lelkes  algebrista  Bolyai-kutató,  Kiss  Elemér  több  évet  eltöltsön  a  Teleki  Tékában, 
felismerje a különböző papírlapokon található feljegyzések közötti matematikai összefüggéseket, s feltárja 
azok igazi matematikai mondanivalóját. (...)
Bolyai János fontos eredményekre jutott a prímszámok tanulmányozásakor. Ha p prímszám és a p-vel nem 
osztható  egész  szám,  úgy  a  kis  Fermat-tétel  szerint p|ap–1–1. Apja  ösztönzésére  János  megkísérelte 
bebizonyítani a tétel fordítottját, ami azt eredményezte volna, hogy a tétel prímkritérium. Hamarosan rájött  
azonban,  hogy ez  nem lehetséges,  mivel 341|2340–1,  holott  341=11·31 összetett  szám. Ezzel  az  első ún. 
pszeudoprímszámot találta meg.
Matematikatörténeti kutatások alapján ma már tudjuk, hogy ezt egy ismeretlen szerző valamivel korábban,  



Bolyai Farkast a Magyar Tudós Társaság – az Erdélyi Muzéum egykori szerkesztőjének, 

Döbrentei Gábor „titoknoknak” az ajánlatára – levelező tagjai sorába választotta, de nem a 

matematikai,  hanem a természettudományi  osztályban.  Az új  és nagy reményekkel  induló 

Akadémia tekintélyes vezető matematikusai nem sokra becsülték Bolyai Farkas munkásságát. 

Vállas  Antal  a  magyar  matematikai  termést  recenzeálva  Bolyai  Farkas  kis  remekét,  Az 

arithmetica elejé-t (M. Vásárhely, 1830) épp csak említi – a szerző neve nélkül –, miközben 

egekig magasztalja Nagy Károly akadémiai nagyjutalommal is kitüntetett munkáját, aminek – 

ahogyan  Bolyai  Farkas  kesernyés  humorral  írta  Gaussnak  Göttingába  –  „egyéb  érdeme 

nincsen, mint az, hogy Bécsben szépen és pontosan kinyomtatták.” Nem az Akadémia 200 

aranyát,  hanem ezt  a  szép  és  pontos  nyomtatást  „irigyelte”  a  marosvásárhelyi  tanár,  aki 

Bolyaitól  eltérő  módon  bebizonyította  és  publikálta,  erről  azonban  Bolyainak  nem  volt  tudomása. 
Általánosabban, Bolyai  módszeres eljárást dolgozott ki az olyan különböző  p, q  prímszámok keresésére, 
melyekre  pq|2pq–1–1 teljesül, azaz amelyekre  p·q pszeudoprím. Több mint 40 évvel később ezt egy Jeans 
nevű matematikus újra felfedezte, azóta a tételt Jeans-tételként ismeri a matematikai szakirodalom. Bolyai  

azt is megmutatta, hogy a nevezetes Fermat-féle szám pszeudoprím. Érdemes megjegyezni, hogy 
a pszeudoprímek kutatása csak jóval Bolyai János halála után, 1876-ban indult meg. Bolyai kezdeményezője 
lehetett volna ennek a problémakörnek. 
Gauss egyik nagy matematikai felfedezése a később róla elnevezett Gauss-egészek (a+bi alakú számok, ahol 

a, b egészek és i=√−1 ) aritmetikájának kidolgozása volt. Bár Gauss és Bolyai Farkas időnként leveleztek, 
Gauss ezen eredményei nem jutottak el a Bolyaiakhoz. Mint Kiss Elemér a hagyaték alapján könyvében 
kimutatja,  Bolyai  János  Gausstól  függetlenül  és  lényegében  vele  egyidejűleg  szintén  kidolgozta  ezen 
számok, az általa komplex egészeknek nevezett számok oszthatósági elméletét, és feltárta az összes komplex 
prímeket.  Ez  tekinthető  Bolyai  János  legértékesebb  számelméleti  eredményének.  Mint  Bolyai 
feljegyzéseiből kiderül, az általa prímtannak vagy imaginárius számelméletnek 
nevezett elméletét publikálni is akarta, sajnos azonban erre nem került sor. Bolyai elméletét nem csupán 
kidolgozta, annak alkalmazásait is adta. Egyebek között több szép és új bizonyítást adott Fermat azon híres  
tételére,  mely szerint  bármely 4k+1 alakú  prímszám előáll  két  négyzetszám összegeként.  Bolyai  ún.  4. 
bizonyítása minden idők egyik legszebb és legrövidebb bizonyítása a tételnek. 
Mindezek után  joggal  állapítja  meg Kiss  Elemér könyvében,  hogy az  eddigi  vélekedéssel  ellentétben  a 
magyarországi számelméleti kutatások valójában a Bolyaiakkal kezdődtek. 
Bolyai  János  korában  több  évszázados  nyitott  kérdés  volt  az  algebrai  egyenletek  gyökképlettel  való 
megoldhatóságának problémája.  n  ≥  5 esetén hosszú ideig hiába keresték az n-edfokú algebrai  egyenlet 
általános gyökképletét. Ruffini 1799-ben publikált egy bizonyítást,  mely szerint ilyen gyökképlet nem is 
létezik. Bolyai János ismerte ezt a bizonyítást, és felfedezte, hogy az hiányos. Ezért először ő maga is a  
gyökképlet keresésén fáradozott. Feljegyzései szerint a kérdés már 1826 óta foglalkoztatta. Később azt írja, 
hogy Ruffini bizonyításának hibáit kijavította, ilyen gyökképlet valóban nincs. Sőt, mint írja, ezen tételre  
talált  egy  másik  bizonyítást  is.  Ezek  a  bizonyítások  sajnos  nem találhatók  meg  a  feljegyzések  között,  
valószínűleg elvesztek. Bolyai nem tudott arról, hogy 1826-ban Abel a tételre teljes bizonyítást közölt, s nem 
ismerte Galois eredményeit sem. Mindenesetre Bolyai feljegyzéseiből világosan kitűnik, hogy kortársaitól  
függetlenül  ő  is  eljutott  a Ruffini–Abel-tételig és annak bizonyításáig,  ami  mai szemmel  mérve is  igen  
jelentős matematikai teljesítménynek tekinthető.
A  két  Bolyai,  János  és  Farkas  levelezéséből  a  napjainkig  feltárt  levelek  csak  elvétve  tartalmaznak  
matematikai szövegrészeket. A könyv VII. fejezete a Bolyaiak levelezéséből 18 matematikai tárgyú levelet  
tesz közzé, melyek – három levél egyes részleteinek kivételével – eddig kiadatlanok voltak. A levelek közül 
négyet Farkas küldött Jánoshoz, a többit pedig János írta apjának. A legtöbb levél számelméleti kérdésekkel 
foglalkozik. 
Mint már említettük, Bolyai János gyakran eltért az ő korában már elfogadott és alkalmazott elnevezések és  
jelölések  használatától.  Ezzel  sajnos  nagyon  megnehezítette  kéziratos  hagyatékának  olvasását.  A VIII.  
fejezet a Bolyai által használt sajátos műszavak és jelölések jegyzékét és magyarázatát tartalmazza. Ezáltal a 
szerző azok munkáját kívánja megkönnyíteni, akik a jövőben is tanulmányozni szeretnék Bolyai írásait.”  
Lásd: Győry Kálmán: Bolyai János számelméleti és algebrai kutatásairól. Kiss Elemér „Matematikai kincsek 
Bolyai János kéziratos hagyatékából” című könyvéről. = Természet Világa 130 (1999) No. 10. pp. 469–470.



keservesen  kellett  küzdjön  könyve  kiadásáért,  magának  kellett  előre  összegyűjtenie  az 

előfizetőket,  s  még a matematikai  jeleket  is  magának kellett  metszenie,  s  ólomba öntenie 

diákjaival. Ha nem egyébért, a sok lelkes vesződségért megérdemelt volna egy kis elismerést; 

de  az  Akadémia  még  Farkas  recenzióját  se  közölte,  amiben  szelíden,  s  szőrmentén 

megemlítette  Nagy  Károly  könyvének  némely  tévedéseit.  Láthatóan  nem  kellett  az 

Akadémiának Bolyai.  Míg Döbrentei  volt  a titoknok, küldött  egy-egy hóbortos találmányt 

bírálatra – elárasztották a derék hazafiak akkoriban ilyesmivel a hon első komoly tudományos 

fórumát –, amiből aztán Bolyai Farkas technológiai géniusza ki is hámozta a szerző által még 

csak nem is sejtett műszaki magot, de amikor Döbrenteit Toldy váltotta föl, abbamaradt ez is. 

S ezzel végleg megszakadt minden kapocs az Akadémia – azaz az öntudatára ébredő honi 

tudományos élet legfőbb képviselője – s Bolyai Farkas között. Bolyai János a hadseregnél 

elszenvedett kudarca után az Akadémiával már nem is próbálkozott. De a Magyar Orvosok és 

Természetvizsgálók  kolozsvári  nagygyűlésére  jelentkezett,  biztatást  azonban  aligha 

nyerhetett, mert a tervezett előadásból végül is semmi sem lett. A reformkor sokféle, s részben 

nem is jelentéktelen tudományos mozgalmaiban, s szerveződéseiben a két Bolyai sehol sem 

kapott  helyet.  Ámde  1848–49  lelkesedéseit  és  megrázkódtatásait  kívülállóként  is  teljes 

felelősséggel és aggodalommal élték és szenvedték meg. „A forradalom ügye – írja Bolyai 

Jánosról a dokumentumok alapos elemzése után Benkő Samu – személyes ügyévé vált. Olyan 

lírai  hevülettel  magasztalja  a  hősi  vállalkozást,  máskor  meg  olyan  racionális  okfejtéssel 

próbálja feltárni  a  kudarc okait,  hogy lehetetlen fel  nem figyelni  a  személyes  érdekeltség 

hangzataira.”  Mégis,  a  Bolyaiak  számára  az  1848-as  év  legnagyobb  személyes  élménye 

Lobacsevszkij művével való megismerkedésük lehetett.

A kolozsvári  Nemzeti  Társalkodó  1844.  augusztus 30-i  számában Mentovich Ferenc 

folytatásokban közölt útirajzaiban beszámolt Gaussnál tett látogatásáról. Elmondotta, hogy a 

nagy  matematikus,  amikor  megtudta,  honnét  jött,  szívesen  érdeklődött  a  Bolyaiak  iránt, 

dicsérte János munkáját,  s megemlítette,  hogy nemrégiben kapott  egy könyvet „egy orosz 

matematikustól, s előtte azért érdekes, mert nézeteiben merőben egyezik a Bolyaiak mathesis 

körüli  önállóbb  nézeteikkel;  …  s  magyarnak  a  csodálatos  nézetazonosságért  kétszeresen 

érdekes, s könnyen hozzájutható lehet, mert orosz nyelven van írva.” Bolyai Farkas azonnal 

írt a dologról fiának, de három év kellett hozzá, hogy elszánja magát Gaussnak írni, s 1848 

januárjában  érdeklődjék  az  orosz  matematikus  netán  németül  is  megjelent  munkái  iránt. 

Gauss – Farkas örömteli meglepetésére – gyorsan és pontosan válaszolt, s 1848 októberében 

Bolyai  János  kezében  volt  Lobacsevszkij  Geometriai  vizsgálatok  a  párhuzamosok  

elméletének köréből című, 1840-ben Berlinben megjelent munkája.



Az orosz tudós rokonszellemű műve szakmai, s emberi reakciók sodró áradatát váltotta 

ki  Bolyaiból,  A  megdöbbentő  azonosság  miatti  meglepődés,  a  kívülről  jött  igazolás 

kételyoszlató  hatása,  a  gyanú,  amely  óhatatlanul  ébred  a  szívben  az  Appendix-et  kurtán-

furcsán elismerő, Lobacsevszkij  művét pedig lelkesen dicsérő Gauss ellen: végül is mind-

mind egyetlen  hatalmas  érzéssé  olvad,  s  tisztul  a  mű  olvasásába  mélyedő  Bolyaiban.  Az 

igazság  diadalmaskodása  fölötti  önzetlen  örömmé.  „Én  –  írja  a  társakat  s  beszédet  pótló 

papírra – örömest megosztom a találói érdemet. Bár minden orosz és más államtanácsnok 

hasonló  szeretettel  bírna  a  tiszta  mathesisi  s  tehát  –  mert  az  természeti  és  szükséges 

következmény – az erkölcsi igazhoz is.”

A  tudományos  prioritás-harcokkal  teli  történetében  egyedülálló  szavak  kötetnyi 

tanulmánynál élesebben világítják meg az 1860-ban elhunyt Bolyait, az embert, akinek egész 

életét, minden törekvését, a közüdvért való olthatatlan lángolását, a tudományok rendszeres 

előadására  való  igyekezetét  a  tiszta  mathesisi  és  az  erkölcsi  igazság föltétlen  tisztelete,  s 

szolgálta határozta meg. Gondolkodást forradalmasító, az értelmet az egysíkúság évezredes 

rabságából kiszabadító fölfedezése mögött ez az eggyéolvadó kettő szenvedély lobog, s emeli 

a nagy magányos matematikust az emberiség héroszainak sorába.



„Alig van párja atyámnak...”3

Bolyai Farkasról

Bolyai Farkas neve ahhoz a néhány magyar névhez tartozik, amit világszerte ismernek. Igaz, 

nem a viselője miatt. És nem is az ő kedvéért. János fia miatt ismerik, akit a nem-euklidészi  

geometria egyik kidolgozójaként tart számon a világ, s a nagy Gauss kedvéért, akivel Bolyai 

Farkas együtt diákoskodott – s össze is barátkozott – Göttingában. Ezért találta aztán meg 

benne a  történetírás  fejlődéslogikája  azt  a  „hiányzó láncszemet”,  ami a  nagy Gauss  nem-

euklidészi  gondolatcsíráját  a  tant  kidolgozó  Bolyai  Jánoshoz közvetítette.  Így vált  Bolyai 

Farkasból  szerény,  de  nélkülözhetetlen  mellékfigura  a  nagy  Gauss  monumentális 

márványszobrán, tiszteletteljes távolban a főalaktól, csitítva indulatos fia túlzott követeléseit a 

világraszóló fölfedezés jussához.  Ebben a historizáló,  evolucionista pózba rögzülten őrizte 

meg  Bolyai  Farkast  a  napjainkban  hatalmasan  elterebélyesedett  tudománytörténet-írás. 

„Bolyai Farkas Gauss-szal egy időben Göttingában tanult és néha levelezett Gauss-szal”, és 

„maga  is  sok  időt  töltött  azzal,  hogy  az  ötödik  posztulátum  bizonyításán  fáradozott,  de 

határozott eredményre nem jutott. Fia örökölte ezt a szenvedélyét...” siet megjegyezni rövid, 

mindössze  218  oldalas  összefoglalásában  Dirk  J.  Struik,  miután  ellenkezést  nem  tűrően 

közölte,  hogy  „Gauss  volt  az  első,  aki  komolyan  gondolt  arra,  hogy  a  párhuzamossági 

posztulátum független,  és  logikailag lehetséges  egy új  geometria  megalkotása,  amely más 

axiómákon alapul”. Ugyanígy, csak részletesebben meséli el a históriát Morris Kline súlyos, 

1238  oldalas  matematikatörténete,  és  még  egyértelműbben  összegezi:  „Lobacsevszkij  és 

Bolyai egyaránt igen sokat köszönhet Gaussnak.” Mert persze az evolucionista történészek 

Lobacsevszkijhez is meglelték a hiányzó láncszemet Gauss egyik futólagos, Kazányba került 

tanítványában.

Csakhogy  az  eszmék  fejlődése  –  napjaink  élénk  tudományfilozófiai  vitáiból  ennyi 

mindenesetre kiderült – nem rendezhető a biológiai evolúcióhoz hasonló lineáris rendszerbe. 

Mert először is Gauss a XVIII. század végén, amikor Bolyai Farkassal együtt Göttingában 

tanultak,  másokhoz  hasonlóan  még  csak  nem is  gondolt  „a  párhuzamossági  posztulátum 

függetlenségére”, és így Farkasnak nemigen volt mit „közvetítenie”, azután meg – és ez a 

lényegesebb – annyira különbözött egymástól az egész környezet, az egész világ, az egész 

kor, amiben Gauss s amiben a két Bolyai a maga eszméit érlelte, hogy merő képtelenség őket 

3 Forrás: Vekerdi László: „Alig van párja atyámnak”. = Tiszatáj 29 (1975) No. 2. pp. 36–41.



egyetlen fejlődésvonalba összefoglalni. Még ha szóról szóra azonos is lenne a nagy Gauss és 

Bolyai János új geometriája – mert valójában egyáltalában nem az –, még akkor sem lehetne a 

két  elméletet  egyetlen  összefüggő  históriába  sűríteni,  annyira  különböző  a  genezisük.  És 

éppen ebben a genetikai eltérésben jutott sorsdöntő szerep Bolyai Farkasnak. De nem, vagy 

nem elsősorban a párhuzamosokra vonatkozó vizsgálatainak és ilyen meg amolyan óvásainak 

és  tilalmainak,  hanem egész  eszmevilágának.  Az  életének.  Meggyőződés-rendszerének.  A 

„korának”, ha ezzel a névvel jelöljük az ember művét meghatározó meggyőződésrendszerét.

Ezen  a  ponton  azonban  a  történelmi  elemzés  alig  leküzdhető,  leküzdhetetlen 

akadályokba ütközik. Mert „a mű korához – tanította Fülep Lajos – mindaz hozzátartozik, ami 

meghatározza, minden meghatározót feltárni viszont emberileg lehetetlen. De még ha csak azt 

keressük is,  ami  a  legdöntőbb,  vagy amit  ilyennek vélünk,  meddig  kell  nyújtóznunk,  hol 

megállnunk? A meghatározottság milyenségére, méretére, componenseire nincs norma, nincs 

szabály. Az egyetlen szabály; hogy nincs ilyen szabály. Csak a meghatározó kor felderítésének 

általános követelménye azonos mindig: a kor méretét és a művet meghatározó tényezőket fel 

kell deríteni a rationes sufficientes fokáig. A kettő reciproce korrelatív. Egyszer kevés is elég, 

máskor az elérhető legtöbb is kevés. A kor határai mozgók. ... Lehet-e nem kérdezni, nem 

muszáj-e  kérdezni:  hogyan  lehetséges,  hogy az  a  kor,  amely meghatározza,  benne  van  a 

műben, szemmel látható benne, az a kor, amelyet a mű kifejez, nem érti, másik kor viszont, 

amelyik tulajdonképpen már nem kora, érti? melyik hát a kora, amelyik érti vagy amelyik 

nem érti? vagy olyan is van benne, ami a közvetlen korából nem érthető, csak tágabb korból, 

és  éppen ez  a  más,  ez  a  több,  ez  a  nagyobb nehezíti  vagy gátolja  meg az  értést  a  saját  

korának? s ha így van, mi az a több és nagyobb, honnan, miből ered, hova kell még menni és 

mit felderíteni, hogy megértsük, mitől, miért olyan a mű, amilyen?”

Ez a nem-euklidészi geometriák történeti megértésének a bonyolult problémája; érthető, 

ha  az  elemzés szívesen eltérül  a  lényegesen egyszerűbb evolucionista  emlékmű irányába. 

Csakhogy  Bolyai  Farkas  semmiképpen  sem  statisztálhat  mellékfiguraként  a  nagy  Gauss 

szobrán, mert lényegesen, döbbenetesen különbözik egymástól a koruk.

*

Bolyai  Farkassal  valamiképpen  megállott  az  idő,  amikor  Göttingából  hazatért 

Marosvásárhelyre. Az a kép ugyanis, amit ö a városkáról és az európai felvilágosodás német 

műveltségéről  magával  hozott,  rohamosan  s  végképp  alámerült  a  napóleoni  háborúk 

világrengető forgatagában. A legegyszerűbb német polgártól Goethéig és Gaussig mindenki 



megváltozott. A hatalmas ország egész értékrendszere kicserélődött. A gondolkozók szívében 

az „emberiség” helyét a „német nemzet” váltotta fel; Fichte a nevelés végső céljául a tudás 

fényének terjesztése helyett az Állam szolgálatát jelöli ki. A nyelv  tökéletessé mívelésének 

eszméje  helyett  a  nemzeti  nyelv  eredendő  tökéletességének  a  gőgje  tölti  el  a  kebleket: 

elképzelni  sem  tudnak  többé  olyan  szakterületet,  amelyiken  ne  lehetne  a  fogalmakra  az 

eredetinél – az „idegennél” – jobb és szebb német kifejezést kiagyalni. Általában az „idegen” 

és  az  „idegenség”  elveszíti  a  fények  századában  élvezett  előkelő  varázsát:  Montesquieu, 

Voltaire, Swift, Bessenyei perzsáit, kínaiait, Hauhnhnm-jait, Tariménesét – mind a sok kedves 

és titokzatos idegen népet és utast – marcona és mindenre elszánt „teuton” hazafiak váltják 

föl.  Még a jog nagy alapeszméi  is  kicserélődnek:  Cesare  Beccaria  csodálatos  eszméit,  az 

egyenlő  jogokat  egyenlő  esélyekkel  kiegészítő  emberiesség  eszméit  a  Nemzet  Szellemét 

Szolgáló Hierarchia gondolata – és gyakorlata – váltja föl. Az arisztokraták – születési és 

vagyoni  arisztokraták  –,  akik  „legtöbbet”  tudnak  „áldozni  a  honért”,  újra  elvileg  is  a 

társadalmi értékrend csúcsára kerülnek. Nemcsak az idegen válik gyűlöletessé és megvetetté 

így, hanem a „hazáért” semmit vagy éppen „csak” az életét áldozni képes – s biz’ azt nem 

szívesen áldozó – paraszt is.  Az egymást becsülő és kíváncsi érdeklődéssel figyelő népek 

harmóniája  az  egymás  torkának  eső,  öntelt  nemzetek  zűrzavarába  süllyed.  Új  Európa 

bontakozik  ki  a  napóleoni  háborúkból,  s  ebben  az  új  világban  alig  maradnak  a  Fények 

századából eszmék – és emberek. S ők is oly szörnyűségesen magánosak, mint az őrületbe 

menekülő nagy poéta, az utolsó európaiak egyike, Hölderlin:

„Wo aber sind die Freunde? Bellarmin

Mit den Gefährten? Mancher

Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn;

Es beginnet nämlich der Reichtum

Im Meere.”

*

Bolyai Farkas Göttingából való hazatértekor még talált, ha nem is barátokat, legalább eszme- 

és munkatársakat. A változások Erdély bércei közt lassabban terjedtek, a városkák ideig-óráig 

őriztek még valamit a felvilágosodás álmaiból. Az európai „fények” világából hazajött ifjú 

eleinte Domáldon, feleségével, Benkő Zsuzsannával móringolt kicsi birtokán gazdálkodott – 

gyümölcsöst telepített, kertet épített, kutat és vízesést tervezett –, de már ekkor egész Erdély-



szerte jól ismerték, és 1804-ben őt választotta ki a huszonhárom tagú kuratórium tíz jelölt 

közül a matematika–fizika–kémia tanítására a marosvásárhelyi kollégiumban. Ettől kezdve 

összeforrt az élete a városkával, az iskolával, a tanítással, s az egész erdélyi közművelődéssel. 

Lelkesen  részt  vett  a  marosvásárhelyi  Nyelvmívelő  Társaság  munkáiban;  1806-ban  ki  is 

dolgozott egy alapos, nagyon reális tervezetet a honi kutatómunka megindítására. „Nagyokat 

nem lehet álmodnunk – végzi a hosszú írást. – Kicsi a kútfő, nincs a Ganges árkaira szükség, 

nőttön nőhet, maga csinál árkat magának, s még valaha a fényes népek tengereibe szakadhat.” 

A tervből ugyan semmi sem lett,  mert a régebben még elég aktív társaság most már csak 

senyvedt  s  nemsokára meg is  szűnt,  de Bolyai  Farkas egy szál  magában is  őrizte  a kicsi 

kútfőt, erején felül, hogy valaha majd a fényes népek tengereibe szakadhassék. „Es beginnet 

nämlich der Reichtum im Meere.” És itt, ezen a ponton válik az életrajz jól ismert és könnyen 

követhető adatai mögött áttekinthetetlenül bonyolulttá a kor. Nem az ország kora, hanem a 

Bolyai Farkasé. A kettő ugyanis még látszólag sem, még a felszínen sem azonos.

Az ország – mint egész Európa – több-kevesebb késéssel híven követte a német mintát. 

A Szent  Szövetség  szellemi,  katonai  és  gazdasági  merevgörcseit  lassan  liberalizálódás  és 

reformok váltották föl, a gyorsan növekvő városokban új ipari és pénzarisztokrácia képződött, 

s  ha  csak  és  ahol  tehette,  kiegyezett  a  régi  nemességgel.  A kiegyezés  eredményeképpen 

mindenfelé  –  nemcsak  Poroszországban,  hanem  még  Franciaországban  is  –  új,  nemzeti 

arisztokráciák  keletkeztek  s  állottak  az  országok  élére.  A fényes  népek  tengerét  nemzeti 

érdekközösségek szigeteire szétesett refeudalizálódó világ váltotta föl. Ahol és ameddig az 

érdekek nem metszették egymást, viszonylag békés és gyors fejlődés kezdődött, amely sokat 

megőrzött – megőrizni látszott – a XVIII. század humanitárius és racionális eszméiből; de 

ahol s amikor a fejlődés mélyén működő erők egymásnak feszítették az országokat hordozó 

földlemezeket, ott és akkor azonnal szörnyű földrengések rázták meg a világot.

Bolyai  Farkas  eleitől  fogva  érezte  a  földrengések  veszélyét,  s  a  nemzeti  fejlődést 

legföljebb átmeneti megoldásként, egy jobb, új, emberségesebb egység előkészítőjeként volt 

hajlandó  elfogadni.  Még  arra  is  külön  és  gyakorta  figyelmeztetett,  nehogy  az  emberi 

változatosság  és  találékonyság  nagyszerű  eszköze,  a  nyelv  valamiféle  csoportönzés  és 

elnyomás fegyverévé válhassék. Így például azt javasolta, hogy tanítsanak meg minden leányt 

az anyanyelvén kívül még egy közös nyelvre – lehetne jobb híján a latin is –, hogy már kisded 

korában mindenki fölvérteződhessék a nyelvi meg nem értésből fakadó oktalan ellenszenv 

ellen.  Tudta  ő  jól,  hogy  ez  a  javaslata  és  egész  meggyőződése  ellentétes  a  nemzeti 

újjászületést  sürgető  koráramlattal,  mellyel  különben  sok  tekintetben  egyetértett.  Ezt  a 

konfliktust  írta  meg  a  Pausaniasban;  az  egyik  drámájában,  amit  pályaműként  küldött  be 



Kolozsvárra  Döbrentei  Gábornak  arra  a  pályázatra,  ami  arról  híres,  hogy  még  csak 

megemlítésre  sem  méltatta  Katona  Bánk  bánját.  Bolyai  három  drámája  sem  nyert,  de 

Döbrentei,  ha el is marasztalta az írót a „drámai bog” meg nem kötése miatt, megdicsérte 

legalább a barátot – jó szándékáért. A felületes Döbrentei azonban valószínűleg félreértette a 

szándékot,  mert  a  Pausanias semmiképpen  sem  illik  az  ő  kazinczys,  német  mintájú 

nemzetcsinosításába. Pausanias-Bolyai ugyanis el nem fogadhatván a „szent” nemzeti önzés 

jogát, föllázad hazája ellen az emberiesség nevében, s föllázítja az elnyomott hélótákat is. Ám 

„spártai” ő is, s ha hazája rút korlátait nem is, törvényeit elfogadja, s a konfliktus elől halálba 

menekül: „Az én mentségemnek Spártaiak! értelme nem lehet, mig a’ tsetsemő emberi Nem a’ 

nagy Lycurgus böltséjéből ki nem kél ... ’s a’ ti hazai szeretetetek ... ez az Istennek kedves  

gyermeke, emberi szeretetté nem nő: de ezt a’ nyelvet a’ mellyen a’ föld ezer esztendők mulya 

szoll, Sparta nem érti...”

Ha valaki a Pausaniast avatott kézzel – mint Keresztury Dezső a Mózest – restaurálná, 

tán remekművel gazdagodnánk; az azonban így is nyilvánvaló, hogy a drámaíró Bolyai Farkas 

helye  nem  Kisfaludy  Károly  közelében  keresendő  –  ahogyan  irodalomtörténet-írásunk 

Heinrich  Gusztáv  óta  makacsul  hiszi  –,  hanem Madách  mellett.  Nem elődjeként,  hanem 

kortársaként.  Mint  ahogy nékünk is  fájdalmasan aktuális  kortársunk a nemzeti  lét  gonosz 

elfajulásai ellen jókor az emberiesség felvilágosult eszméihez fellebbező Bolyai Farkas.

*

Épp  ezek  a  fények,  az  emberiesség  kimondhatatlanul  szép  fényei  különböztetik  meg 

leginkább  láthatóan  Bolyai  Farkas  eszmevilágát  nagy barátjáétól.  Gauss  ugyanis  a  lehető 

legteljesebben alkalmazkodott – ha lelkesedésről az ő hatalmas szelleme esetében szó nem is 

igen lehet – az új német nemzeti-feudális fejlődéshez. Benkő Samu vette észre ezt is, s írta 

meg  ebből  a  szempontból  is  alapvető  és  eligazító  Bolyai-monográfiájában.  „A Georgia 

Augusta  Egyetem professzora  –  írja  Benkő,  hogy megmagyarázza  Gauss  Bolyaiak  iránti 

viselkedését – lovagi címével, udvari tanácsosi méltóságával mindenkinél inkább tisztában 

lehetett azzal, hogy a feudalizmus mennyire komolyan veszi önmagát. A címek és a rangok 

említésekor  még a  cinikusabb természetű  emberek sem kacsintottak  egymásnak cinkosan, 

hiszen  a  rendszer  lényegéből  fakadó  dolgok  voltak  a  külsőségek.  A  tudás  társadalmi 

elismerésének  Európa-szerte  ugyancsak  kialakult  hierarchikus  rendje  volt.”  És  ezt  a 

hierarchiát, amit a nagy Gauss nemcsak elfogadott, de ügyesen használni is tudott mérhetetlen 

tekintélye és több-kevesebb társadalmi hatalma gyarapítására, ezt a feudális hierarchiát Bolyai 



Farkas  legföljebb  külsőségeiben  viselte  el,  lényegében  azonban  mindig  és  nagyon 

következetesen elutasította. Olyan erősen élt benne az eredendően demokratikus, egalitárius 

meggyőződés,  hogy –  mint  a  matematika  megértéséhez  nélkülözhetetlen  előfeltételt  –  az 

1843-ban  megjelent  Arithmetika bevezetésében  is  összefoglalta:  „Csak  úgy  lehetne 

mindennek mindene, ha bizonyos értelemben senkinek külön semmije se volna, kivéve azon 

darab földet, melyen megnyugszik ’s a’ melyet senki se perel.” Mert csak így remélhető – írja 

a szigorúan matematikai könyv bevezetésében, szervesen a tárgyhoz tartozóan –, hogy eljő 

végre az a boldog idő, amikor Földünkön, „ez annyiszor vérzett mellen, annyi ezer év után 

kinyilik a’ köz egészség’ és szeretet’ állandó ro’sája – mikor mindennek elege lesz, ’s az annyi 

méreg’ kutfeje a’ gazdagság ’s szegénység (két iker-nyomorék) magyarázást kivánó eszme 

leénd – ’s annyi mesterkedés után a’ pátriárkai ház-tartásra viszen az okosság és sziv vissza; 

melyből csak a’ Kain’ gyilka (fegyveres tárokká nőve) tartatott vala meg, hogy a’ mennydörgő 

éggel vetélkedő mezők testvér-vér’ záporát oncsák.”

A XIX.  század  első  felében  Európa-szerte  efféle  kommunisztikus  utópiák  éltették  s 

közvetítették az uralkodó koráramlatok alatt s ellenére a XVIII. századi társadalomfilozófusok 

forradalmi gondolatait. Ebben a szívvidámító „kísértetjárásban” azonban kivételes hely illeti 

meg Bolyai Farkast, mert néki a társadalmi igazság és egyenlőség eszméje olyan matematikai 

szigorúságú evidencia volt, ami az emberi lét és gondolkozás minden részletét meghatározza. 

Az egyenlőség nagy eszméje, a szabadság és a függetlenség alapvető evidenciája determinálta 

Bolyai Farkas matematikafelfogását. Ez a fényes matematikakép elsősorban az, amit lángeszű 

fia  jókor  megtanult  tőle.  És  ez  az,  amit  a  világ  egyetlen  más  nagy matematikusától  sem 

tanulhatott volna meg, a nagy Gausst is beleértve.

*

Mert a nagy Gaussnak a matematika nehéz és nemes szenvedély volt; teljes mélységében csak 

néhány  kivételes  elme  számára  megközelíthető,  de  elég  sok  –  s  egyre  több  –  embernek 

kenyeret  adó  szakma.  Bolyai  Farkas  ellenben  az  emberiség  fölszabadításának 

nélkülözhetetlen, integráns részét látta a matematikában. Meglátta ő is, ugyanolyan jól, mint a 

nagy  Gauss,  az  alkalmazási  lehetőségeket,  hisz  erre  már  kiváló  technikai  érzéke  is 

determinálta. Híres kályhája, lakókocsija s egyéb kisebb-nagyobb találmánya jól ismert, de 

kitalálta  ő  egyebek  között  a  golyóscsapágy  elvét  is,  a  Magyar  Tudós  Társaságnak  egy 

léghajóterv ürügyén beküldött szakvéleményén ott látható lerajzolva. Azt meg Benkő Samutól 

tudjuk, hogy milyen nagy szerepet játszott a marosvásárhelyi tanár az erdélyi műszaki – és 



orvosi – értelmiség modern szellemű fölnevelésében. Mégsem a technikai alkalmazhatóság 

fölismerése  és  a  pedagógiai  eredmények  miatt  fontos  elsősorban  Bolyai  Farkas  tanítása. 

Másért  vélte  ő  fundamentálisnak  és  univerzálisan  tanítandónak  a  matematikát.  A XVIII. 

századi philosophe-ok jó utódaként az igazság formai kritériumainak megismerésére vezérlő 

kalauzt  látott  ő  a  matematikában.  És  ez  a  legfontosabb,  mert  ezért  nem  volt  hajlandó 

elválasztani a matematikát a logikától. S így a formális logika ellen egyre inkább berzenkedő 

induktív  világban  ő  a  matematikai  fejtegetéseket  logikára  kívánta  alapozni,  a  logikai 

érveléseket  meg  matematikai  ruhába,  matematikai  jelekbe  akarta  öltöztetni.  Azazhogy 

nemcsak akarta, hanem meg is valósította ezt a forradalmi programot, két remek tankönyvben, 

egy latinban meg egy magyarban.

A latin változat, a  Tentamen  teljesítményeit  az analízis, a sorelmélet és a geometria 

megalapozása  területén  gondosan  és  szakavatottan  ismertette  már  Szénássy  Barna,  s 

ugyancsak  ő  figyelmeztetett  Bolyai  Farkas  megfontolásainak  korszerűségére  vagy  épp 

újságára;  a  marosvásárhelyi  matematikatanár  didaktikai  módszereinek modernségét  Dávid 

Lajos és Könyves Tóth Kálmán tárta fel.4 Nem mondható tehát, hogy nem ismerjük eléggé a 

matematikus Bolyai Farkas nagyságát. Mégis a „tankönyv” szó már a minden lében kanál 

Brassai  bácsi  polihisztorkodása  óta  megtévesztette  valamiképpen  a  matematikusokat  és  

matematikatörténészeket  (hisz  a  „tankönyv”  csak  napjainkban  kezd  tán  hasonló  rangot 

nyerni, mint a nevelést elsőrangú tudományos vállalkozásnak tekintő XVIII. században), s 

csak a minap mutatta meg kitűnő kicsi monográfiájában Weszely Tibor,5 hogy a  Tentamen 

ízig-vérig  eredeti  és  úttörő  munka,  amely  a  modern  matematikai  logika  olyasféle  nagy 

megálmodójának és megelőzőjének mutatja Bolyai Farkast,  mint amilyen elődként tartják 

számon Bolyai Farkas nagy cseh kortársát, Bernard Bolzanót a halmazelmélet történetében.

A  kétkötetes  Tentamen és  az  első  kötet  magyar  nyelvű  megfelelője,  az  1843-as 

Arithmetika  eleje azonban  nemcsak előd,  hanem a  saját  korában is  fontos  és  meglepően 

érdekes alkotás. A két könyv – és az 1830-ban ugyancsak Marosvásárhelyt kiadott magyar 

nyelvű  elődjük  –  ugyanis  egy  hosszú,  Newton  Arithmetica  universalisától  kezdve 

meggyorsult  folyamatba  illeszkedik  szervesen,  és  igen  fontos  állomás  a  számfogalom 

megértéséért vívott évezredes nagy szellemi küzdelemben. Bolyai Farkas az elsők között jött 

rá, a nagy brit algebristákkal – George Peacock-kal, Charles Babbage-dzsal, John Herchellel 

és mindenekelőtt  William Rowan Hamiltonnal – egy időben s tőlük függetlenül,  hogy az 
4 Dávid Lajos: Bolyai Farkas és a matematikai oktatás reformja. = Magyar Paedagogia 30 (1921) pp. 148–

156.; Könyves Tóth Kálmán: Bolyai Farkas, a matematika modern didaktikájának előfutára. = Matematikai 
Lapok 10 (1959) No. 1. pp. 12–22. (– a szerk. megj.)

5 Lásd bővebben: Weszely Tibor: Bolyai Farkas a matematikus. Bukarest, 1974. Tudományos Könyvkiadó. 
101 p. (– a szerk. megj.)



aritmetikában és az univerzális aritmetikában – azaz az algebrában – a műveletekből kell 

kiindulni,  nem  a  számokból;  ahhoz,  hogy  a  számokban  megadott  mennyiségekkel 

elbánhassunk, jelölni kell a számokat, és a jelekre alkalmazott műveletek azok, amik akár a 

legközönségesebb  számolásban  is  „számítanak”.  Ha  egyszer  a  műveletek  szerepét  és 

tulajdonságait,  azaz a műveleti jelek  jelentését  –  erre Bolyai Farkas különösen nagy súlyt 

helyez  –  tisztáztuk,  akkor  számok  már  többféle  kifogástalan  matematikai  módszerrel  

szerkeszthetők;  igen  jól  használhatók  például  az  összetartó  végtelen  sorok,  melyek 

limeseiként – „széjbecs”-eiként vagy „véghatárai”-ként, ahogyan Bolyai magyarul nevezte – 

kaphatók  meg  az  olyasféle  –  „irracionális”-nak  nevezett  –  számok,  mint  például  a  2 

négyzetgyöke. Csak arra kell nagyon ügyelni, hogy a különféle számok előállítására szolgáló 

különböző  módszerek  valahogy  el  ne  rombolják  az  alapvető  műveletek  egyszer  s 

mindenkorra megállapított érvényességét, azaz hogy a „műveletek az általánosság vitorlája 

alatt folytathatók legyenek és az általánosság – amennyire csak lehetséges – el ne vesszen” – 

fordítja le a  Tentamenből a mai absztrakt algebrában oly fontos „permanencia-elv” Bolyai 

Farkas-féle megfogalmazását magyarra Weszely Tibor.

Luboš Nový,  a  kiváló  csehszlovák  tudománytörténész  elemezte  legutóbb  egy  igen 

alapos, szép monográfiában a modern algebra eredetét,6 s megállapította, hogy a XIX. század 

húszas-harmincas éveiben az egész matematika fejlődése szempontjából milyen fontos volt a 

különféle számtartományok struktúrájának a vizsgálata. Megmutatja – elsősorban egy régen 

elfelejtett  szerző,  Martin  Ohm  1929-ben  megjelent  művének  s  Bolzano  kéziratainak  a 

megvilágításában  –,  hogy  a  mennyiségfogalom  általánosítása  és  a  „műveletek 

tulajdonságainak” a  hangsúlyozása egyrészt  hogyan készítette  elő  az  algebra új,  absztrakt 

fázisát, másrészt meg miként szolgálta, már a saját korában, az egész matematika – aritmetika, 

algebra  és  geometria  –  egységes  „axiomatikus  interpretációját”.  És  pontosan  itt,  a  kor 

matematikai fejlődésének eme kulcsfontosságú pontján áll – az axiómarendszerek általános, 

mélyre hatoló vizsgálatával – Bolyai Farkas.

Igaz,  Bolyai  Farkas  gondolatai  nem  ömlöttek  közvetlenül  a  kor  nagy  matematikai 

áramlataiba,  még  annyira  sem,  mint  Bolzanóé,  Galois-é,  vagy  akár  mint  Nový  nagy 

fölfedezettjéé, Martin Ohmé. Ámde Bolyai Farkas mély matematikai eszméit is megértette 

valaki, éspedig éppen az az ember, akinek megértenie tán az egész világon a legfontosabb 

volt.  Hisz  a  matematika  új  értelmezése  és  fölmagasztosítása  egyaránt  igen  erősen  hatott 

Bolyai Jánosra, akinek matematikai érését a bécsi hadmérnöki akadémián is – vagy talán épp 

6 Nový, Luboš: Origins of modern algebra. Prague, 1973. Academia. VIII, 252 p. (Czechoslovak Academy of  
Sciences)



ott elsősorban – apja levelei irányították, Marosvásárhelyről.

A  kor  hirtelen  magasba  ívelő  literatúrájának  legszebb  lapjaihoz  tartoznak  tisztán 

szépirodalmi  szempontból  is  ezek  a  levelek;  Berzsenyi  s  Vörösmarty  művészetének 

szomszédságába. Szinte eksztázisig fokozódik bennük a szeretet, immár nem az apáé a fiú 

iránt, hanem az idősebb s tapasztaltabb küzdőtársé a fiatalabb iránt az Emberiség közös nagy 

ügyeként értelmezett Mathézis szolgálatában. „A’ mi a’ mathesist illeti – írja egyik Bécsbe 

szánt  fogalmazványában  (aminek  a  megfejtését  a  Bolyaiak  kezevonását  páratlanul  értő 

mesternek, Benkő Samunak köszönöm) –, most hiszem, hogy ki-jöttél belőlle, ’s egyrészbe a’ 

kezdés nehézségét állod ki: de azon hamar túlhaladva osztán menni fogsz; tsak legyen kitől 

kérdeni:  hidd-el,  hogy egy tudomány sints,  a’ melly ollyan passioval  ragadja azt a’ kinek 

réávalo talentuma van, mintha egy méjségbe motu accelerato süllyedne bé a lélek, és semmi 

sints, a’ mi ugy fel-emelje az embert a’ testi világ felibe ... paraditsomi gyönyörüség a’ ki 

haladhat benne; hanem arra megkivántatik a nagy készsége a’ felső mathesis calculussába; 

hogy mint a’ gyenge hegedüs ne ijjedjen meg, a’ hol [...]  geschrieben – hovatovább mind 

inkább  hiszem,  hogy tsak  excellens  elme  jókor  kezdve  érkezik  el  és  ollyan  helyt  a’ hol 

közbuzgósággal  gyakorlatozik esztendőkön által:  már  azután olvasni  Eulert,  La Croixt  La 

Granget folyvást s at.  – valamely földi idvesség – nekem nem volt az a’ szerentsém a mi  

neked;  ’s  mi magyar  mathematikusokul,  mind nagy korunkba tanult  hegedüsek vagyunk.” 

„Higgy nékem – kerül  át  a  gondolat  a  tisztázott  levélbe 1818. szeptember 10-én –,  hogy 

semmi sem emeli-fel az, embert ugy a’ föld felibe, mint a felsőbb mathesis, mint a Sas a’ méjj 

égbe, ugy el-sülyed az ember, el-hagyva az egész világot ... Te ezt bizonyosan el-érted, tsak 

használd azt az időt, mely most és tsak egyszer foly rád nézve; az élted arany ideje ez, fuss a’ 

tzélra...”

Bolyai  János  korszakalkotó  Appendixéhez mindenképpen  szervesen  illeszkedik  apja 

Tentamenje. Ikarosz sorsa abban a pillanatban eldőlt, amikor atyja elhatározta, hogy repülni 

tanítja fiát.



Emlékezés Bolyai Farkasra7

Kétszáz  évvel  ezelőtt,  1775.  február  9-én  született  Bolyai  Farkai  Bolyán,  egy  erdélyi 

falucskában,  Szebentől  északra.  Apja,  Bolyai  Gáspár  elszegényedett  nemesi  családból 

származott. Hiába gazdálkodott ügyesen, sohasem sikerült kilábalnia a szegénységből. Pedig 

feleségével,  Vajna Krisztinával is móringolt egy kicsi – 12 holdas – birtokot a nem messzi 

Domáldon. Ennek a domáldi tanyának később pihenő- s menedékhelyként igen fontos szerep 

jutott a két híres Bolyai – Farkas és János – életében: Gáspárnak azonban, az akkori erdélyi 

gazdasági elmaradottságban – keveset termett a föld, s annak se volt ára – több bajt okozott, 

mint  amennyi  hasznot  hajtott.  De gyerekei  –  Farkas  és  Antal  –  neveltetésére így is  nagy 

gondot fordított;  a kis  Farkast 1781 szeptemberében  útnak  indította  a nagyenyedi  Bethlen 

kollégiumba.

Bolyai Farkas első életírói, Koncz József (1829–1906) és Bedőházi János (1853–1915) 

óta sokan leírták, hogyan érkezett meg a falusi magányhoz szokott gyermek a híres-neves 

intézetbe s hogyan emelkedett fényes eszével az ősi iskola legelső diákjává, valóságos eleven 

büszkeségévé.  Azt  is  elmesélték  –  nem  feledkezvén  meg  a  kor  pálcát  nem  kímélő 

pedagógiájának  kellő  elmarasztalásáról  –,  hogy  miféle  megerőltetést,  látomásokig  jutó  

szellemi izgatottságot okozott az érzékeny lélekben ez a nem feltétlenül kívánatos mintadiákság. 

Így hát ismétlés helyett helyénvalóbb idejegyezni Sütő András nagyenyedi kollégiumra való 

emlékezéséből: amióta Bethlen Gábor „.megtiltotta a főuraknak, hogy jobbágyfiak tanulását 

bárminő formában is megakadályozzák”, a kollégium ösvényein a diákok ezrei haladtak – s 

köztük igen tehetségesek is – a tudás távoli világai felé, és ezt a hatalmas, föltartózhatatlan 

áramlást  soha  le  nem  ronthatják  a  tényleg  meglévő  –  s  többé-kevésbé  a  kor  egész 

pedagógiájában, másutt is megtalálható – oktalanságok és hibák. 

Amikor  Bolyai  Farkas  Enyedre  érkezett,  Erdély  négy  református  kollégiumában  – 

Enyeden,  Marosvásárhelyt,  Kolozsvárt  és  Székelyudvarhelyen  –  idestova  háromezer  diák 

tanult, ebből majdnem ezer Enyeden. S körülbelül ennyien tanultak a görögkeleti, a katolikus 

és  a  luteránus  közép-  és  felsőbb  iskolákban  is.  Ennek  a  néhány  ezernyi  diákseregnek  a 

többsége  persze  egyházi  pályára  készült,  papnak  vagy  tanítónak.  Ez  azonban  a  XVIII. 

században egyáltalában nem úgy értendő, mint ma. Akkor ez afféle értelmiségi alapképzést 

jelentett,  amire azután később teológiai,  jogi,  orvosi,  vagy akár  mérnöki  stúdium egyként 

7 Forrás: Vekerdi László: Emlékezés Bolyai Farkasra. = Élet és Tudomány 30 (1975) No. 6. pp. 249–253. 



épülhetett.  Bolyai  Farkas  is  majdnem  a  teológiát  választotta  a  kolozsvári  református 

kollégium nagy tudású professzorának, Szathmári (Pap) Mihálynak (1737–1812) a hatására.

1790-tól ugyanis a kolozsvári kollégiumban tanult, ahová Kemény Simon báró Simon 

fiának nevelőjeként került a fiatal báróval. Szokás volt az akkori Erdélyben az előkelő ifjak 

mellé  idősebb diáktársaik  közül  egy-egy kiválóbbat  oktatóként  –  de  egy kicsit  személyes 

szolgaként is – felfogadni. A nevelő fizetsége abból állott, hogy tanulhatott, használhatta az úr 

könyvtárát,  kísérhette  az úrfit  tanulmányaiban,  külföldre is,  az  úr  mindkettőjükért  fizetett. 

Bolyai  Farkas  is  így  került  Jénába  előbb,  s  aztán  Göttingába, a  fiatal  Simon  báró 

nevelőjeként. Négy évvel volt nála fiatalabb a báró, aki azután a fényes tehetséget s nemes 

jellemet egyaránt becsülni tanulta – s tudta – mesterében. Egész életében hűséges barátja és 

támogatója  maradt;  Bolyai  Farkas  meg  is  jegyezte  egyszer,  hogy Kemény  Simon  nélkül 

semmi sem lett volna belőle. Ez így persze a nagy matematikus nagylelkűségére – de tán 

társadalmi alkalmazkodóképességére is – jellemző túlzás; az azonban csakugyan valószínű, 

hogy Göttinga nélkül, ahová Kemény Simonnal ment, Bolyai Farkasból aligha válhatott volna 

az, aminek ma ismerjük: a matematikai gondolkozás legmélyebb átalakulásának előkészítője.

Kisebb könyvtárnyi irodalom szól a göttingai egyetem jelentőségéről a honi művelődés 

történetében,8 de  csak  most,  hogy  Juhász  István  kolozsvári  történész  kiadta  s  elemezte 

Fogarasi Sámuel (1770–1830) volt göttingai diák, gogánváraljai pap önéletrajz-írását,9 csak 

most érthető meg igazán, mi vonzotta a XVIII. század végén a magyarországi és az erdélyi 

diákokat  a  felvilágosodás-kori  Göttingába.  Ebben  a  szépen  épített  iparos-  és 

kereskedővároskában – amely alig volt nagyobb, de gazdagabb s városiasabb a honiaknál – 

otthon érezhették magukat, a honi szegénység és szükség szorítása nélkül; a város mindössze 

12  ezer  lakosához  képest  igen  népes  egyetemén  pedig  szó  szerint  ott  folytathatták  a 

tanulmányaikat,  ahol  otthon  abbahagyták.  Mert  a  honi  református  kollégiumokban  sok 

szempontból hiányos és elmaradott volt ugyan az oktatás, de épp azokat a logikai és nyelvtani 

alapokat  hangsúlyozta  –  ez  is  Juhász  István  említett  tanulmányából  látható  legszebben –, 

amikből a felvilágosodás kori német gondolkozás java kivirágzott. Azt is mondhatnánk, hogy 

Göttinga egyetemén – amely a hannoveri választófejedelem s egy személyben angol király 

személyes támogatása és védelme alatt állott – a magyarországi s erdélyi protestáns diákok az 

álmaikkal találkoztak. Amiket mintha itthonról ismert szálakból szőtt volna számukra valaki. 

Hazatérve azután igyekeztek itthon is megvalósítani ezt-azt a látottakból, s egész életükben 

epekedtek eltűnt ifjúságuk egyre távolibb s egyre szebb színekben tündöklő színhelye után.

8 Göttingáról az Élet és Tudomány 1972. évi 46 számában irtunk (– a korabeli szerk. megj.) 
9 Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga. Önéletírás 1770–1799. Bev., jegyz.: Juhász István. Bukarest, 

1974. Kriterion. 386 p.



Bolyai Farkas is fájó szívvel búcsúzott Göttingától 1799. június 5-én. 

„Az elváláskor  – írta  sok-sok év  múlva  – sírva,  mint  egy gyermek,  akaratom ellen 

mentem vissza,  míg  erőt  vettem magamon;  az  utolsó  tetőről,  ahonnan  még  látszott 

Göttinga,  még  egyszer  visszanéztem megállva,  míg  az  örök  elválás  homályában  az 

emlékképe megmaradott.” 

Jó oka volt a búsulásra, hisz Göttingában hivatást  s jó barátokat egyszerre talált. Karl Felix 

Seyffernek, a csillagászat professzorának a szemináriumain ismerkedett meg a párhuzamosak 

problémájával  és  Karl  Friedrich  Gauss-szal,  s mind  a  két  ismeretség  életre  szólóan 

meghatározta a sorsát.

A  párhuzamosok  problémája  a  XVIII.  század  végén  és  a  XIX.  század  elején  a 

tulajdonképpeni matematikai kérdésen túl az egész európai gondolkozás egyik központi ügye 

is  volt.  Nem  kevesebbről  volt  ugyanis  szó,  mint  a  gondolkozás  mintaképéül  választott 

euklidészi  geometria  –  a  híres  geometriai  módszer  –  matematikai  érvényességéről, 

megbízhatóságáról.  Azt  már régóta érezték matematikusok s filozófusok egyaránt,  hogy a 

párhuzamosságot  meghatározó  euklidészi  követelmény  valamiképpen  más,  mint  a  többi; 

helyesebben – másként viszonyul  a többihez,  mint azok egymáshoz. A többi követelmény 

ugyanis – mint például az, hogy „minden ponttól minden ponthoz egyenes húzható”, vagy az, 

hogy  „minden  derékszög  egymással  egyenlő”,  meg  az,  hogy  „minden  középpont  körül 

bármely sugárra kör rajzolható”, – nyilvánvalóan egymástól független s másként meg nem 

fogalmazható  dolgokat  állít;  a  párhuzamossági  követelmény („Ha  két  egyenest  metsző 

egyenes  ugyanazon az  oldalán  két  derékszögnél  kisebb belső szöget  alkot,  a  két  egyenes 

határtalanul meghosszabbítva, azon az oldalon találkozik, melyen a szögek két derékszögnél 

kisebbek.”)  esetében azonban ex  a  többitől  való  függetlenség és  csak–így–elmondhatóság 

egyáltalában nem volt ennyire természetes és magától érthető. Meg is próbálták valamiképpen 

levezetni  a  többiből,  ez  azonban  sehogyan  sem sikerült.  A sok sikertelenségből  a  század 

végére egész kis külön párhuzamossági elmélet kristályosodott ki, amiben – ezt Tóth Imre 

mutatta  meg  –  mindig  igen  nagy  szerep  jutott  logikai megfontolásoknak.10 Hiszen  a 

„parallelák”, ahogyan akkor a párhuzamosokat nevezték, híres problémájában végső soron a 

matematika  „természetéről”,  a  matematika  alapjairól volt  szó.  És ezen  a  terülten  Bolyai 

Farkas  otthonról  hozott  logikai  jártassága  szerencsésen  egészítette  ki  tehetségét,  úgyhogy 

Seyffer megbecsülésén és barátságán túl elnyerte a Gaussét is, akiről már akkor sejtette, hogy 

minden idők legnagyobb matematikusa lesz belőle.  Ezt  onnét tudjuk, hogy egyszer  kerek 

10 Lásd erről  Tóth Imre cikkét az Élet  és Tudomány 1968. évi  23. számában „Nem euklideszi  geometria” 
címmel.



perec  meg  is  mondotta  Gauss  édesanyjának,  mikor  meglátogatta  barátját  braunschweigi 

otthonukban. A két göttingai barát kölcsönösen sokat tanulhatott egymástól; Bolyai Farkas 

mindenekelőtt  az  egész  számokkal  és  a  folytonos  függvényekkel  végezhető  műveletek 

fontosságát  sejthette  meg:  a  műveletek  alapvető  szerepét  a  matematika  fölépítésében.  De 

ezeket a kérdéseket csak később, marosvásárhelyi professzorsága idején kezdte rendszeresen 

vizsgálni. Amikor Erdélybe hazatért, még elsősorban a párhuzamosok problémája izgatta.

Erdélyben elébb Kolozsvárt telepedett le, ahol Kemény báróék meghívták kisebbik fiúk 

nevelőjének. De nem sokáig időzött ott, mert megismerkedett Benkő József chirurgus – orvos 

–  Zsuzsanna  lányával,  belészeretett  s  feleségül  vette.  A boldogságuk  nem tartott  sokáig, 

Zsuzsanna  érzékeny,  heves,  könnyen  egyensúlyát  veszítő  lélek  volt.  Farkas  pedig,  aki 

kénytelen-kelletlen úgyis eleget tűrt a világban, otthonra már nem sok türelmet tartogatott. 

Ez  azonban  későbbi  történet,  egyelőre  szerencsésen  látszott  indulni  az  életük.  Apja 

nékik adta a domáldi birtokocskát; itt gazdálkodott, kertészkedett s gondolkodott, míg 1804-

ben meg nem hívták a marosvásárhelyi református kollégiumba a matézis, a fizika és a kémia 

tanarának. Tanárrá válásának körülményeit s pedagógiai működését Benkő Samu kolozsvári 

történész  –  akinek  igen  sokat  köszönhet  a  Bolyai-kutatás  –  tárta  fel;  az  ő  tanulmányai 

oszlatták el azt  a régi tévhitet,  hogy Bolyai Farkas diákjai feje fölött  „elbeszélő”, a maga 

„érthetetlen” gondolataiba elmerült tanár lett volna. Ellenkezőleg, nagyon is jól ismerte és 

számba vette diákjai és hazája lehetőségeit és igényeit, s nem utolsósorban néki köszönhető, 

hogy a század közepére fölnőtt  Erdélyben is  a  korszerű műszaki  és  természettudományos 

föladatok megoldására alkalmas értelmiség. Hanem az igaz, hogy – kivált eleinte – a tanításon 

és a tudományos munkásságon kívül igen sok minden lekötötte a figyelmét, emésztette az 

erejét. Reá is kényszerült, hiszen a szűkös tanári fizetést mindenképpen pótolnia kellett, de 

minden iránt érdeklődő s a közjóért lelkesülő természete is erre ösztökélte.

Csakugyan  ott  találjuk  őt  a  korabeli  haladó  szellemű  mozgalmak  csaknem 

mindegyikében. A század elején Aranka Györggyel (1737–1817) együtt tervezi és szervezi a 

Nyelvmívelő  Társaság  újraindítását,  a  tízes  években  Marosvásárhelyt  ő  Döbrentei  Gábor 

(1785–1851)  Kolozsvárt  megjelenő  Erdélyi  Múzeumának  leglelkesebb  terjesztője,  a 

harmincas években az induló Tudományos Akadémia munkásságába igyekszik bekapcsolódni 

(s  ha  nem  sok  sikerrel,  az  nem  őrajta  múlott),  a  negyvenes  évek  forrongásaiban  jól 

meggondolt,  radikális  tervet  dolgozott  ki  Úr-bér kárpótlás  címmel11 a  mezőgazdasági 

termelés szabad munkán és egyenjogúak szövetségén alapuló újjászervezésére. (…) 

11 A tervezet szövegét lásd: Sarlóska Ernő – Gazda István: Az utópista Bolyai Farkas. = Világosság 18 (1977) 
No. 7. pp. 443–445. (– a szerk. megj.)



Akármit  csinált  is  azonban:  írhatott  pályázatra,  vagy  saját  tetszésére  drámát  (Öt 

szomorú játék – Szeben, 1817., A párisi per – Marosvásárhely, 1818), rakhatott kedvtelésből 

vagy pénzért  kályhát,  törhette  a  fejét  technikai,  vagy szervezeti  kérdéseken:  szenvedélye, 

álma,  szerelme  mindvégig  a  matézis  maradt.  A  matézis  szeretete  és  a  matematikai 

gondolkozás  fennköltsége  kapcsolta  leginkább  lángeszű  fiához,  akit  kisded  gyerekkorától 

kezdve ő nevelt  féltő  szeretettel  és  kivételes  gonddal.  S mikor  a  lánglelkű gyermek az ő 

útmutatásai  –  egyben  tilalmai!  –  nyomán  a  párhuzamosak  évezredes  titkának  közelébe 

férkőzött,  riadt  elragadtatással  követte  őt  a  meredek  úton,  s  elsőként  értette  meg  a 

korszakalkotó fölfedezés – az abszolút geometria – lényegét is fontosságát. Ezért is nyomtatta 

ki fia művét saját Tentamen című könyvének „függelékeként”, de – páratlan eset minden volt 

s  leendő  függelékek  történetében  –  majd  egy évvel  a  kétkötetes  könyv  első  kötetének 

megjelenése (1832) előtt! 1831 tavaszán már el is küldötte János fia remekművét, az abszolút 

geometriát  tartalmazó  „Appendix”-et nagy  barátjának  Göttingába,  izgatottan  várva  a 

„matematikusok fejedelmének” véleményét. Azt ugyan várhatta, Gauss csak sürgetésre, nagy 

késve válaszolt, s néhány sorban csupán: 

„Ha avval  kezdem,  hogy nem szabad  megdicsérnem,  bizonyára  egy pillanatra 

meghökkensz; de ha megdicsérném, ez azt jelentené, hogy magamat dicsérném: 

mert a mű egész tartalma, az út, melyet fiad követ, és az eredmények, amelyekre 

jutott,  majdnem  végig  megegyeznek  részben  már  30–35  év  óta  folytatott 

meditációimmal...”

Jól ismert a levél erősen különböző hatása apára s fiúra; Kocsis István romániai magyar író 

össze is foglalta az összecsapó vélemények és szempontok tragédiáját egy tudománytörténeti 

hitelességű drámában (Bolyai János estéje, 1970). Azt meg Benkő Samu ásta ki Bolyai János 

kéziratos vallomásaiból hogy miként emelkedett felül az abszolút geometria új világát föltáró 

nagy lélek Gauss – s részben apja – kicsinyességén. Pedig jórészt ennek a Gauss-levélnek 

köszönhető  az  is,  hogy  Bolyai  János  kapitány  soha  az  osztrák–magyar  ármádiában 

tehetségének  s  tudásának  megfelelő  beosztást  nem  kapott,  s  nyugdíjaztatását  kérve, 

hazaköltözött  Erdélybe.  Elébb  Marosvásárhelyt  lakott,  de  azután.  mikor  szertefoszlott  az 

apjával való közös munka ábrándja, kiköltözött Domáldra. A két nagy ember sok felesleges 

fájdalmat okozott egymásnak; pörlekedéseik jó részét föl is jegyezték; a feljegyzéseket azután 

életrajzíróik később hol az egyikük, hol a másikuk „pártjáról” értelmezték. Benkő Samu vonta 

meg végül is a nagy per mérlegét Bolyai János vallomásai című könyvében. 



„Apjáról  szólva  –  írja  Bolyai  Jánosról  –  élete  különböző  korszakaiban  szinte 

teljesen  kimeríti  a  magyar  nyelvnek  A szép  és  a  rút,  a  nemes  és  a  nemtelen 

megnevezésére szolgáló valamennyi jelzőjét. Dicséret és szidalom, fiúi büszkeség 

és kötekedő perlekedés sűrűn váltogatják egymást a ránk maradt kéziratokban. A 

legérdekesebb  azonban  az,  hogy  mindketten  a  legkíméletlenebb  sértést  is 

nyomban  elfelejtik,  ha  hirtelenjében  valami  érdekes  tudományos  kérdés  kerül 

szőnyegre. Halálosan komolyan vették, hogy életük a tudomány.”

Bolyai  Farkas  tudományért  való  életének  eredményeit  legutóbb  Weszely  Tibor 

marosvásárhelyi matematika-professzor foglalta össze. A nem matematikusoknak is érthető 

könyv (Bolyai Farkas, Bukarest, 1974) elsősorban azt mutatja meg, hogy milyen nagy, eredeti 

ötletes matematikus volt Bolyai Farkas. Túl azon, hogy az általa tárgyalt területeken mindig 

lépést tartott korával, számos esetben meg is előzte azt. Például halmazelméleti fogalmakra és 

tételekre  alapozta  az  analízist  harminc-negyven  évvel  a  halmazelmélet  szabályos 

megszületése előtt, s valóságos matematikai logikai bevezetéssel kezdte a  Tentament akkor, 

amikor ennek a napjainkban annyira fontos tudományágnak még a csírái sem léteztek.  És 

fölismerte a matematikai alapkövetelmények, az ún. „axiómák” egymáshoz való viszonyát. A 

matematika alapjainak tisztázásra irányuló vizsgálatairól ő maga – és napjainkig úgyszólván 

csak ő maga – mindig tudta, hogy milyen fontosak. Ezért is írhatta már 1808 végén Gaussnak: 

„Szép volna, ha Te a büszke torony tetején dolgoznál, én pedig az alapjain elmélkedném...”

Gauss ekkor már világhíres matematikus volt, s egyébként sem igen érdekelhette egy 

efféle  munkamegosztás.  Igen  erősen  hatott  ellenben  a  büszke  torony  alapjain  elmélkedő 

Bolyai  Farkas  másvalakire,  akinek nagyobb szüksége  volt  rá,  mint  Gaussnak:  a  fiára.  Az 

eszmék fejlődését  tekintve  Bolyai  János  matematikai  gondolkozást  forradalmasító  műve 

egyáltalában  nem  véletlenül  és  nem  esetlegesen  került  a  matematika  alapjait  vizsgáló 

Tentamen első kötetének a végére,  hisz végül is ez az  Appendix oldotta meg a geometriai 

axiómák  egymáshoz  való  viszonyának  évezredes  problémáját,  amit  a  Tentamen –  ha 

általánosságban is és logikai síkon – megközelített. Érezte az összefüggést saját munkája és ez 

abszolút geometria között Bolyai Farkas is, és a Tentamen második kötetében (1833) néhány 

nagyon  fontos megjegyzést tartalmazó „függelékben” reflektált fia  Appendixére. Itt vázolta 

például azt az utat  amelyen haladva azután az olasz  Eugenio  Beltrami  megalkotta a nem-

euklidészi sík euklidészi „modelljét”. Élete vége félé, 1851-ben egy német nyelvű könyvben 

foglalta össze vizsgálatait, s ez a könyv is fia – s Lobacsevszkij – eredményeire való utalással 

végződik. És az öreg tudós tanár „módszertani” alapelvének is fölfogható a Befejezés: 



„Az  országúttól  való  eltérés  nem  volt  szándékos,  a  végtelen  mélység  feletti 

mágnestűé  volt.  A helyreigazítás  épp  oly szívesen  látott  lesz,  amint  azt  híven 

követni az egyedül az igazságra tisztán törekvőnek szabadságában állott.”

Maga sem élt mindig elvei szerint; fiával való keserű perlekedéseikben igencsak őt terhelheli 

a  súlyosabb  felelősség.  De  a  Tentamen –  Benkő  Samu  szép  szavával:  „apa  és  fiú 

együvétartozásának legszebb szimbóluma” – kárpótol „a sok fatális minus”-ért. A Tentamen – 

Bolyai Farkas matematikai életművének summája – összhangzó háttérként hangsúlyozza és 

erősíti az (emberi és szakmai szempontból egyaránt) legilletékesebb bíró, Bolyai János szavát: 

„Alig van párja atyámnak”.



Bolyai-levelek12

Benkő Samu könyvéről

A Bolyai-levelek elsősorban ennek a másságnak az „árát” mutatják meg. Azt a töméntelen 

kínt s szenvedést, amivel apa s fia fizetett a mi mai kényelmesen bejárható nem-euklidészi 

világunkért. Mert ami nékünk ma már – Sinkó Ervin tanulmányával szólva – „Middlesex”, 

azaz a reális és hasznosítható tapasztalat világa, az az ő korukban még merő „Utópia” volt, 

úgyannyira,  hogy a nagy Gauss,  félvén a „middlesexiektől”,  nem is  merte nyilvánosságra 

hozni a maga hasonló gondolatait. Igazában még saját magának is alig-alig vallotta be őket. 

Bolyai Farkas–Gauss Bolyai János görög tragédiákba kívánkozó kapcsolata – Benkő Samu 

páratlan  szakértelemmel  s  történész-lényeglátással  összeállított  válogatásából  azonnal 

nyilvánvaló  –  „Middlesex”  és  „Utópia”  küzdelme.  Eleve  „reménytelen”  volt  tehát,  és 

szükségképpen kellett, hogy az Utópia – később jórészt Middlesexszé szelídülő – bukásával 

végződjék. Így hát semmi köze az ügyhöz Gauss „hidegségének”, „szívtelenségének”, Bolyai 

Farkas  annyiszor  s  oly  oktalanul  felhánytorgatott  –  „bizalmaskodásának”,  „maga-  és 

fiakelletésének”,  János „bizalmatlanságának”,  „sértődékenységének” stb.  Ezek s hasonló – 

meglevő vagy vélt  –  tulajdonságaik  teljesen  lényegtelenek,  félrevezetőek.  Hiába  írt  volna 

Bolyai  Farkas  királyokat  megillető  hódolattal  Gaussnak,  hiába  „kímélte”  volna  meg  sok 

gondot okozó borküldeményeitől s magánélete viszonzást váró – „kiteregetésétől”, de János is 

mind lehetett volna mintafiú és mintakatona, a sorsukon mindez nem vagy alig változtatott 

volna. Mert az azon minutában eldőlt, hogy átlépték – János végleges és végletes elszánással, 

Farkas tán tétován és hátra-hátrapillantgatva – az utópiák határát.  „Az egyes ember – írja 

Sinkó Ervin –, amint az utópisztikus szellem kerül felül benne – mert az egyes emberben a 

middlesexi és utópisztikus princípium halálosan közel áll egymáshoz, és nem valahol egyik 

ezen, másik más csillagon –, akkor minden közösségből  következő, közösséget összetartó 

relatív etika összeomlik, és az egyes ember, mint individuális lélek, az abszolút igézete alatt 

állván, a közösség rossz lelkiismerete  lesz.” A jó marosvásárhelyi polgárok például még a 

századfordulón  sem  tudták  megbocsátani  szegény  Bolyai  Jánosnak  –  a  rossz 

lelkiismeretüket;  de nem lehetetlen,  hogy a nagy Gauss kurta-furcsa elismerése megett  is 

valami efféle dilemma rejtőzködött.

12 Forrás: Vekerdi László: Bolyai-levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította 
Benkő Samu. Bukarest, 1975. Kriterion. (Téka). (Ism.). = Tiszatáj 29 (1975) No. 9. pp. 99–101.



Bolyai Farkas Gaussnak írott levelei magyarul (B. Fejér Gizella szó szerint hűséges,  

de  jellegzetes  Bolyai  Farkas-fordulatokkal  hitelesített  fordításában)  mindenesetre  sokkal  

természetesebben  hatnak,  mint  németül,  s  még  elképzelni  is  nehéz,  hogy  valóban  

„sérthették”  a  matematikusfejedelem  „érzékenységét”.  Elhidegülésük,  a  levelezés  meg-

megszakadása  hosszú  időre,  s  legfőképp  az  epedve  várt  s  csak  ismételt  sürgetésre  

megérkező vélemény János művéről így semmiképpen sem magyarázható efféle egyszerű 

pszichológiai  momentumokkal.  S  az  is  jól  látható  a  levelekből,  hogy  a  göttingai  s  a  

marosvásárhelyi  professzor  szellemi  és  anyagi  helyzete  sem  különbözik  olyan 

égbekiáltóan,  mint  a  tudománytörténet-írás  tartja.  Igaz,  Bolyai  Farkas  Marosvásárhelyt  

sokkal  bajosabban  jutott  könyvekhez,  s  főleg  hasonlíthatatlanul  rosszabbak  voltak 

publikációs  lehetőségei;  de  évek  hosszú  sora  alatt  mégis  igen  jól  használható  

kézikönyvtárat gyűjtött, s ha nehezen, ha küzdelem s megalázó pártfogáskérés árán is, de  

kinyomtathatta  legfontosabb  gondolatait  s  fölfedezéseit.  Hasonló  gondokkal  –  még  a  

feudális  világban mindenütt  megkívánt  hajbókolást  sem kivéve  – Gaussnak is  küzdenie  

kellett, a különbség inkább kvantitatív mint kvalitatív. S Gauss is hasonlóan – s ugyanolyan  

nehezen  –  gondoskodott  tanítványairól,  mint  a  maga  szerényebb  lehetőségei  közepette  

Bolyai  Farkas.  S  Gauss  sem  volt  mentes  az  afféle  anyagi  gondoktól,  amik  a 

marosvásárhelyi professzor életét lépten-nyomon keserítették. 

Az  itt  először  vagy egészükben  először  közölt  levelek  –  Bodor  Pálhoz,  Kendeffi  

Ádámhoz,  Bod  Péterhez,  Incze  Dánielhez  –  a  kor  átlag  kisvárosi  professzorainak  az  

életmódjához közelítik a Bolyai Farkasét, s a „nyomorgó” és az „arisztokraták kegye után  

kapkodó”  –  maga  módján  egyformán  romantikus  –  Bolyai  Farkas-képet  egyaránt  

megcáfolják. „A helyzetéből következően segítségre szoruló Bolyai Farkas – írja Benkő a  

Bevezetésben – a reformmentességtől remélhetett támogatást. ... Sokszor bátorította magát,  

s mellőzte a  »kényes point d'honneur«-t,  ha úgy érezte,  hogy ezzel mozdíthat valakinek 

kátyúba  ragadt  szekerén.  Nem  önös  célok  s  nem  urakhoz  dörgölődző  szolgalelkűség 

vezérelték  lépteit  a  szalonokba,  hanem  a  körülmények  kényszerítő  ereje,  hogy  a  tőle  

függetlenül létező társadalmi szerkezetből kikényszerítse a lehetséges kompromisszumot.  

Akciói  váltakozó  sikerrel  jártak,  de  jóérzés  töltötte  el,  valahányszor  közvetíthetett  a  

tehetség és a tehetősek között.”  Fiát  is  csak így sikerült  bejuttatnia a bécsi hadmérnöki  

akadémiára,  a  néki  akkor  elérhető  legjobb  helyre.  A Bécsbe,  fiának  írt  leveleiből  itt  

közöltek  –  s  hozzájuk  Benkő  értő  kommentárjai  –  szépen  mutatják,  milyen  kivételes  

szakmai  s  apai  gonddal  irányította  a  távolból  is  lángeszű  gyermekét.  S  egyben 

figyelmeztetnek  is  a  többi  –  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Könyvtárában  őrzött  –  



Bécsbe írt levél kiadásának a szükségességére és felelősségére.

A kiadás, a csonkítatlan kiadás fontosságát mutatja az az itt először közölt néhány levél 

is,  amit  Bolyai  János  öccsének,  Gergelynek  írt  az  ötvenes  években.  Ezeket  a  (Magyar 

Tudományos  Akadémia  Könyvtárában  őrzött)  leveleket  régóta  ismerik  a  Bolyai-kutatók, 

használtak is  belőlük szavakat,  töredékeket  eleget.  De csak így,  teljességükben árulják el 

igazi mondanivalójukat, s csakis értő kézzel összeszedve – épp ebben rejlik az edíciós munka 

művészete – segíthetik az igazság megismerését. Ezekből a levelekből például eddig főleg 

Bolyai  János  apja  elleni  –  „hálátlannak”  vagy épp  „kórosnak”  minősített  –  kifakadásait 

„mazsolázták  ki”,  vagy  makacsul  folytatott  s  bőven  részletezett  Priessnitz-kúrájából 

próbáltak „karakterére” következtetni. Holott valójában egy velejéig normális és racionális 

elme,  csak  éppen  félelmetesen  magára  maradt  lélek  próbál  ezekkel  a  levelekkel  –  még 

önmaga leplezgetése árán is – kapcsolatot teremteni, megkeresni az egyedül lehetségesnek 

látszó fogódzkodót az emberek világához. Üdvtana utópiáiról nyilván nem írhatott nagyon is 

middlesexi  öccsének;  de  akkor  aligha  maradhatott  egyéb,  mint  kisebb-nagyobb  közös 

ügyeik: apjuk sajnálkozással s szeretettel teljes fiúi szidása – magában is a „családi együvé  

tartozás”  jele  –,  az  örökség  s  egyéb  anyagi  ügyek  latolgatása,  a  betegség,  a  kúrák,  az 

öregedés. Szívfacsaró, ahogyan belékap az első halvány reménybe, mihelyst Gergely némi 

matematikát-tanulhatnéknak látszik. Hogyan tanítaná mindjárt, hogy’ ajánlkoznék mesterül!  

Igaza van Benkő Samu kommentárjának: a magányról szólnak ezek a levelek, s a kitörés 

vágyáról.  „A  magány  a  kényszerűség  fattyúhajtása,  alapvetően  ellentétes  az  emberi 

természettel, s ezért valamennyi magányos előbb-utóbb megpróbál rést vágni az öt bezáró 

falakon.” De nem akármilyen magány a Bolyai Jánosé. Ez a magány – ismét Sinkó Ervin 

szavával  szólva  –  „...a  közösségtől  különvált  emberé,  aki  szenved  alatta,  hogy  nincs 

társadalmi küldetése – és kigondol magának egyet, azt, amit a legnemesebbnek tart és – s ez 

nagyon  fontos:  a  legszebbnek.”  Nyilvánvaló:  az  Üdvtan  forrásvidékén  járunk.  Ám „aki 

kiválik a kész feltételek világából, annak minden kérdéssé válik. Shakespeare embere már 

semmitől és senkitől se kap segítséget: egyedül kérdez és neki magának kell életéhez célt és  

tartalmat  találnia”.  Bolyai  Jánosnak  Gergely  öccséhez  írott  levelei  éppen  tökéletes  

kérdésmentességükkel,  normalitásukkal,  mondhatni  mindennapi  józan  egyszerűségükkel 

árulkodóak – és félelmetesek. 

„Don Quijote észre tér, s mert észre tér, már nem tud tovább élni ... A norma győz, de  

nem válik dicsőségére.  A győzelem nem morális  érv,  csak faktum, de hogy Don Quijote  

számára a valósághoz való megtérés egyértelmű a remény feladásával, s hogy megtérni a  

valósághoz összeomlást jelent a lélek s halált Don Quijote számára: ez érv a valóság és a  



kollektívum ellen,  ha sírásba fúló érv is.” „Don Quijote – összegezi a Sinkó-kötethez írt  

előszóban  Bretter  György  –  a  vergődő,  meddő,  tragikusan  elszigetelt,  a  társadalomból 

kiközösített ember szimbóluma ...  Csak esztétikai és etikai viszonya van saját magával, a  

világgal  szembeni  viszonya  a  bolondé.  aki  mikor  észre  tér  –  meghal.”  Sinkó  Ervin  

tanulmányai elsősorban azt firtatják, hogy miféle társadalom az, amelyik száműzi magából 

az öntudatára ébredt individuumot ábrándjai világába,  s csak a normáit  elfogadókat veszi 

vissza – meghalni.



Apa és fiú13

Benkő Samu könyvéről

Bolyai Jánosról nem maradt arckép, s 1968-ig ugyanilyen ismeretlen volt szellemi portréja is. 

1968-ban  jelent  meg  Bolyai  János  vallomásai címmel  Benkő  Samu  monográfiája,  s  ez 

egyszeriben megváltoztatta  a  helyzetet.  Az  Appendix lángeszű szerzője  Benkő szakavatott 

munkája nyomán hirtelen hús-vér emberré változott, akit nem varázsolhatnak többé kutatók s 

regényírók  kényük-kedvük  szerint  párbajhőssé,  tüzes  forradalmárrá,  osztrák  katonatisztté, 

háládatlan gyermekké, mániákus őrültté, szarvasbikává s ki tudja még mivé. Ezek a közkeletű 

– s részben még ma is divatos – történelmi papírfigurák  Bolyai János vallomásai nyomán 

szertefoszlottak  s  nevetségessé  váltak.  Benkő  munkájának  ugyanis  aranyfedezete  volt: 

tizennégyezer lapnyi Bolyai János kézirat, amit ő olvasott el először s rendezett használható 

állapotba.  A megfejtett  kézirattömeget,  illetve  az  abból  kibontakozó Bolyai-portrét  azután 

páratlan helyzetismerete segítségével pontosan a kellő helyre tette a korabeli Erdély életében, 

s még ahhoz is értett, hogy ezt a helyzet-azonosított portrét a történelem sodrásával sorssá 

elevenítse. Azaz a Bolyai-monográfiában készen s egyben  in statu nascendi figyelhető meg 

egy újfajta művelődéstörténet-írás, amit egyik értő kritikusa joggal nevezett „szerencsés”-nek, 

de nevezhetnénk akár „Benkő-módszer”-nek is, annyira új, ötletes és jellegzetes. A módszer 

fölismert  elemei  (a  forrás-bázis  lehető  legnagyobb  mérvű  bővítése,  a  sokfelől  betájolt 

helyzetazonosítás, a helyzettudatban tükröződő sorsok fölfejtése) ha nem másként, legalább 

igényként  azóta  behatoltak  történetírásunkba:  Benkő  azonban  túl  ezeken  a  metodikai 

kritériumokon tud még valamit,  ami  utánozhatatlan s  aminek semmi köze módszerhez  és 

szerencséhez. Csakhogy ezt a többletet nem lehet ilyen egyszerűen megfogalmazni és nem 

intézhetjük el  az írni  tudás emlegetésével  sem; jobb tehát,  ha visszatérünk a jelen kötet14 

recenzeálásához.

Az Apa és fiú Domáld leírásával indul, mely az Utunkban jelent meg először 1969-ben, 

s aztán a Sorsformáló értelemben, Benkő 1971-es nagy sikerű tanulmánykötetében. Az írásból 

szinte szemmel láthatóan bontakozik ki a táj, ahol a Bolyaiak hosszabb-rövidebb ideig együtt 

s külön éltek; Benkővel – megérkezésünk Domáldra beavat drámájukba, mert megértjük „az 

emlékezés örömét és felelősségét”. Az emlékezés öröme és felelőssége azután végig velünk 
13 Forrás: Vekerdi László: Benkő Samu: Apa és fiú. Bp., 1978. (Ism.) =  Irodalomtörténeti Közlemények 83 

(1979) No. 3. pp. 334–336.
14 Benkő Samu: Apa és fiú. Bolyai-tanulmányok. Bp., 1978. Magvető, 393 p. (Elvek és Utak) 



marad,  a  Farkasról  szóló  tanulmányokban  csakúgy,  mint  az  itt  újraközölt  Bolyai  János  

vallomásaiban,  mert  Benkő  minden  sorából  világít  az  emlékezés  öröme és  minden  sorát 

szilárdan a Földhöz köti az emlékezés felelőssége. A hely így színhellyé transzformálódik, 

Domáld  csakúgy  mint  Marosvásárhely  vagy  Göttinga,  s  a  dráma  személyei  személyes 

ismerőseinkké  szelídülnek.  Ez  óvja  meg  a  részletek  elképesztő  bőségét  attól,  hogy tudós 

tudás-fitogtatássá üresedjenek: itt minden apróságnak jelentése van. Így például a vetélytársak 

részletezése Bolyai Farkas marosvásárhelyi meghívásának tárgyalásában a főkonzisztórium 

utólag  fényesen  igazolódott  választani  tudásán túl  mélyen  bevilágít  a  közép-kelet-európai 

értelmiségképződés  sűrű  homályába,  s  megérteti,  hogy  a  nagy  professzor  nem  holmi 

művelődéstörténeti  csudabogárként  hajolt  üstökösként  megjelenő  fia  bölcsője  fölé,  hanem 

hosszú s nehéz folyamat része – s előrelendítőjeként szervesen kapcsolódott  egy százados 

társadalmi és pedagógiai fejlődésbe. Egy másik dolgozatában pedig levéltári dokumentumok 

részletes elemzésével oszlatja el Benkő a „nagy tudós de rossz tanár” megrögzött legendáját 

Bolyai  Farkas  körül,  s  visszavonhatatlanul  kijelöli  elsőrendű  helyét  a  hazai  műszaki 

értelmiség  első  nemzedékének  fölnevelésében.  Még  évfordulóra  írt  meditációja  is  sokkal 

mélyebbre ás a szokásos jubileumi megemlékezéseknél, s Bolyai Farkas pályáját tehetség s 

társadalmi igények izgalmas ütköztetéséből deriválja. Utóbbi szó itt nem merő metafora, mert 

miként a derivált – a differenciálhányados – meghatározza minden egyes pontban a görbe 

irányát, úgy igazodik itt a marosvásárhelyi tanár pályája a honi társadalmi és kulturális erőtér 

vektoraihoz,  célratörő  részletgazdagságot  eredményezve.  Így  válik  evidenciává  Benkő 

konklúziója: 

„Bolyai  Farkas  tehetségének  gazdagsága  és  kora  művelődési  életének  szegénysége, 

tudományos  légkört  teremtő  intézmények  hiánya  egyaránt  közremunkált  életműve 

szétaprózódásában.  A  szétszóródó  energiákat  azonban  mégiscsak  összetartotta  a 

célratörő erkölcsi elv: az igazság szolgálatának a pátosza és a permanens intellektuális 

magatartás: a teremtés igénye… Gazdagság vagy szegénység ez? Mind a kettő: maga a 

meztelen élet.” 

És  ezzel  eljutottunk  Bolyai  János  életének  apjáéval  párhuzamosan,  ám  intenzitásban  s 

tragikusságban magasan fölötte futó ívéhez.

Benkő Samu  Bolyai  János vallomásaiban részletek  bőségét  hasznosító  ökonómiával 

vázolja  ezt  az  ívet.  Először  egyhuzamban  idézi  Bolyai  János  eddig  csupán  kivonatosan 

publikált  önéletírásának  leglényegesebb  részeit,  s  ez  a  lényegre  törően  tömör  írás  vezeti 



azután az olvasót a jól ismert Bolyai-témákban, mint a paralellák, Gauss, Lobacsevszkij, apa-

fiú  viszony,  nő,  magány,  betegség.  A kéziratok  bizonysága  szerint  mindenütt  bőven  akad 

módosítani való, de Benkő sehol nem a cáfolatokra s a tévedések „leleplezésére” helyezi a 

hangsúlyt.  Egyszerűen,  pár  szóval  intéz  el  történész-legendákat  s  hagyományos  kisvárosi 

pletykákat;  nyoma  sincs  benne  az  új  forrásanyagot  föltáró  történészek  kioktató 

magabiztosságának.  Ellenkezőleg,  ahol  csak  lehet  elismerőleg  idézi  s  érdemben  használja 

megelőző Bolyai-kutatók eredményeit. A kikerekedő Bolyai-portré mégis merőben új, még 

részleteiben  sem  hasonlít  addigi  elképzelésünkre.  Benkő  Bolyaija:  „Vállaló embernek 

született,  s  apja  is  annak  nevelte.”  Innét  vonzódásuk  és  ellentétük,  s  küzdelmük  a 

paralellákkal. 

Mert  „az apák szomorúságára,  de  az  élet  nagy diadalára,  minden gyermek mindent 

előlről  kezd,  s  a  tett,  a  gondolat  és  az  álom  jogához  egyaránt  ragaszkodik…  A 

generációk, mikor egymással feleselnek, pünkösdi apostolok módjára, idegen nyelveken 

beszélnek, s keblükből feltörő igék ritmusára lépnek. Bölcs öregek tanácsára a fiatalok 

sohasem  mondhatnak  le  a  csalódáshoz  való  jogukról.  –  Többek  között  ezért  ment 

előbbre az emberiség.” 

Ifjonti újrakezdés eredménye a paralellák kiküzdött igazsága, melybe egyaránt beleépült az 

apa útkeresése és féltő óvása. Finoman elemzi Benkő Gauss elsősorban önmagát mérő ítéletét, 

s meghatóan szép idézetekkel dokumentálja Bolyai János vívódását Lobacsevszkij remekével, 

s növekvő elismerését iránta. 

„Az  orosz  tudós  teljesítményét  méltató  Bolyai-sorok  írójuk  jellemnagyságáról 

árulkodnak:  »…én örömest  megosztom a találói  érdemet.  Bár  minden orosz és más 

államtanácsnok hasonló szeretettel bírna a tiszta mathesisi s tehát – mert az term[észeti] 

és szüks[éges] következményi – az erkölcsi igazhoz is.«”

Az erkölcsi igaz, „a jónak tudata” vezette mindig a gondolatait, töprengéseit, gondjait papírra 

rovó Bolyai Jánost. Benkő Samuig erről a Bolyairól legföljebb legendákat vagy anekdotákat 

tudtunk;  Benkő  ismerte  föl  a  kézirattömeg  különleges  jellegét:  egy  végzetesen  magára 

maradott  nagyságos  elme  önmagával  folytatott  dialógusát,  egy  fényes,  nagy  lélek  görög 

sorstragédiákba illő vergődését. Társak teljes hiányában Bolyai lejegyezte minden gondolatát, 

olyanokat  is,  amiket  mások  óvakodnak  papírra  vetni,  vagy  akár  magukban  is  tisztán 

megfogalmazni.



„A Bolyai-kéziratok egyik különlegessége éppen abban áll, hogy szép számmal őrzik 

alkotójuk senki másra nem tartozó, legbensőbb gondolatait.”

De még ezek a senki másra nem tartozó, legbensőbb gondolatok is – ez a kéziratok másik 

különlegessége  – valamiképpen a közjóval,  a  közüdvvel  függenek össze;  a  domáldi  majd 

marosvásárhelyi  remete minden gondolatát,  egész életét  betölti  a javítani akarás,  a segítés 

vágya,  a  lelke  legmélyéből  szánt  szegény  emberiség  üdvössége.  Benkő  Bolyaija  makacs 

következetességgel  vallotta,  vállalta  és  ismételte:  Tisztességes  ember  addig  igazán boldog 

nem lehet, míg más, amíg a másik ember emberi butaság s gonoszság miatt szenved. Ez az 

Üdvtan alapeszméje, amit nagy ás nyugtalanító örökségként hagy reánk.

Tan és  Üdvtan változatait s terveit vég nélkül papírra rovó Bolyai Jánost sajnálni volt 

szokás  fényes  tehetségének elpocsékolása miatt;  most  hirtelen megfordul  a  perspektíva:  a 

megszánt megszállott nagy és szuverén morálfilozófusul tart tiszta tükröt elibénk, melyben 

meglátszik „a jeleni valóságos állapot hív képe”, s kirajzolódnak társas szenvedéseink ész és 

okosság  általi  megszüntetésének  lehetőségei.  Semmelweis  jut  az  ember  eszébe,  ő  harcolt 

korán reászakadó vénségében ilyen makacs és racionális elszántsággal a szegény sorsú szülő 

nőkért.  S  egyéni  sorsát  tekintve  a  honi  intézmények  keretében  s  a  világ  tudós 

közvéleményében ugyan olyan tragikus sikertelenséggel. 

„A szétszóródó energiákat azonban mégiscsak összetartotta a célratörő erkölcsi elv: az 

igazság szolgálatának a pátosza és a permanens intellektuális  magatartás:  a teremtés 

igénye. Gazdagság vagy szegénység ez? Mind a kettő: maga a meztelen élet.” 

Benkő Bolyaija  pedig  elfoglalja  helyét  az  ember  sorsáért  aggódók s  felelősséget  vállalók 

sorában. Túl a matematika tágas világán így épül be kitéphetetlenül a honi nehéz pallérozódás 

folyamatában. Alakja, gondjai s gondolatai nélkül a magyar művelődés ugyanúgy érthetetlen 

és értelmetlen, mint Petőfié, Aranyé, Vörösmartyé vagy Bartóké nélkül.



Benkő Samu két új könyvéről15

Két új  Benkő Samu-kötet látott  napvilágot mostanában: egyik a Magvető Könyvkiadónál, 

másik a Kriterionnál. A Magvető „Elvek és utak” sorozatában kiadta az először épp tíz éve 

megjelent Bolyai János vallomásait – az azóta írt Bolyai Farkas-tanulmányokkal együtt – Apa 

és  fiú címmel,  a  Kriterion  pedig  mintaszerű  gonddal  és  gyorsasággal  kötetbe  gyűjtötte  A 

helyzettudat változásai cím alatt a kolozsvári történész legutóbbi években megjelent rövidebb 

tudományos  dolgozatait,  esszéit,  könyvbevezetőit,  recenzióit.  A  szakma  Bolyai  János  

vallomásait azonnal a terebélyes Bolyai-irodalom néhány eligazító alapművének egyikeként 

ismerte fel és el; Tóth Imre – akinél a dolog megítélésében nincs illetékesebb – Paul Stäckel 

Bolyai-kutatást  elindító,  máig  nélkülözhetetlen  klasszikus  monográfiájához  hasonlította  s 

mérte  Benkő  Samu  könyvét.  A  könyv  azonban  szakmai  körökön  túl  is  valósággal 

revelációként hatott – Németh László említi, hogy ismeretében egészen másként írta volna 

meg  Bolyai-drámáját  –,  s  szerzője  akarva-akaratlanul  a  gyorsan  fejlődő  művelődés-  és 

tudománytörténet-írás élvonalába került, akitől most már a Bolyai-könyvhöz méltó műveket 

vártak.  Benkő  Samu  pedig  úgy  felelt  meg  a  várakozásnak,  hogy  szép  csendesen 

forradalmasította  az  egész  magyar  művelődéstörténet-írást:  megreformálta  módszereit, 

újrafogalmazta célkitűzéseit és kereteit.

Először is egészen különleges és szoros kapcsolatot teremtett forrásvilágával. A magyar 

művelődéstörténet-írás nagyjai persze Takáts Sándortól Klaniczay Tiborig mindig is források 

közelében éltek, írtak és gondolkoztak; ámde Benkő Samu ezen túl bensőséges, valósággal 

személyes  és  baráti  viszonyba  kerül  velük.  A  többi  történész  –  szerencsés  esetben  – 

„megeleveníti”  adatait;  Benkő Samu ellenben mesteréhez,  Kelemen Lajoshoz hasonlóan – 

eleven  forrásokra  lel,  élő  vizekre  vezeti  az  olvasót.  Úgy  ül  le  faggatni  a  kéziratokat, 

ugyanazzal a természetes magatartással  és észjárással,  mint  ahogyan a kilencvenesztendős 

Kós Károllyal – maga is élő történelem – elbeszélgetett magafaragta sakkfiguráiról. Nem ölt 

tudós  doktori  ornátust,  nem  igyekszik  elképeszteni  mérhetetlen  filológiai  tudásával  és 

értelmezéseinek  szellemességével.  Olyan  közvetlenül  és  köntörfalazás-mentesen  bánik 

forrásaival,  mint  a  nagyon jó riporter  a beszélgetőpartnereivel;  Beke György szokta ilyen 

lényegre  törő  egyszerűséggel  megszólítani  és  megszólaltatni  riportjainak szereplőit.  Ez  az 

egyszerűség  és  közvetlenség  engedi  azután  az  olvasót  is  közvetlenül  a  megszólaltatott 

15 Forrás: Vekerdi László: Benkő Samu két új  könyvéről. [Apa és fiú. + A helyzettudat változásai.] (Ism.) = 
Tiszatáj 32 (1978) No. 6. pp. 74–78. 



források közelébe; nyoma sincs Benkő historiográfiájában a forráskritikai akríbia rafinált és 

monumentális  lábjegyzet-kriptáinak  s  apparátusmauzóleumainak.  Bolyai  János  sok  évnyi 

fáradtsággal  rendezett  kézirattömegéből  például  micsoda  megközelíthetetlen,  könyvtárnyi 

irodalommal körülbástyázott, és az összes volt s jövendő tudományos vetélytársakat „lesöprő” 

forráskritikai  remekelést  sikerítettek  volna  mások;  Benkő  Samu  ellenben  nem  fitogtatja 

jártasságát a kéziratokban, a legszükségesebb másodlagos irodalomra szorítkozik, s hagyja 

beszélni a forrásokat. Nem mintha nem bánna vélük nagyon is kritikusan. Csak éppen nem 

engedi, hogy a kritika kavicsai eltérítsék és eltömjék őket. Még magától a forrástól is védi 

annak  tisztaságát:  biztos  szemmel  s  kézzel  válogat  az  áttekinthetetlen  kézirattömegben, 

elválasztja a fontosat a lényegtelentől, az eleven embert keresi, nem csontváza ezernyi apró 

darabra  hullt  porcikáit.  Nem  fetisizálja  az  általa  először  föltárt  kéziratokat,  nem  akar 

fényükben  mindent  újraírni.  Szívesen  elismeri  elődei  érdemeit,  s  ahol  Bolyai-képe 

megegyezik az övékével, elfogadja – tisztességgel idézett – megállapításaikat. Mégis merőben 

új  és  organikusan  összefüggő  Bolyai  János  így  kikeresendő  portréja,  s  nem  kell  külön 

hangsúlyozni, mert evidens, hogy ez az igazi. Benkő Samu forrástechnikája evidenciaélményt 

teremt, a források az ő historiográfiájában „evidenciák” forrásai, Veres Péter-i értelemben. 

Ezért pontos és jogos a címben a „vallomásai” szó, nem az idézett kéziratos anyag kivételes 

bősége és újdonsága miatt. Az idézetek tömegéből konkrét emberi kapcsolatok emelkednek 

ki, ezek rendezik, észrevétlenül szinte, szervessé és életessé a hatalmas anyagot.

Benkőnek  soha  sincs  rá  szüksége,  hogy  karakter-  és  jellemábrázolásokkal  bűvölje 

olvasóit  (s  önmagát),  az  ő  emberi  kapcsolatokba  szerveződő  forrásrendszerében  minden 

magától a helyére kerül, s még a hiány is forrássá válik, mint például az öregedő Bolyai János  

nem találkozása ifjúkori  barátjával,  Szász Károllyal,  aki  Bolyai  Farkas  tanszéki  utódaként 

évekig  ugyanabban  a  kisvárosban  él.  S  a  konkrét  emberi  kapcsolatok  rendszerében 

megnyugszik végre az évszázados pör apa és fiú között; végleg a történetírás lomtárába kerül 

a hálátlan, kötekedő, nagyvilági „osztrák–magyar katona-lángelme” rosszfiú, és a meg nem 

értő hiú,  irigy,  önmagát  szétszóró,  Gauss-szal  bizalmaskodó,  szentimentális  kisvárosi  atya 

rémképe. De nem mintha Benkő bármiféle vétküket vagy akár gyengéjüket is elhallgatná vagy 

pláne  szépítené:  apa  és  fiú  teljes  egészében  bemutatott  viszonyában  azonban  önmagától 

szétválik az érc a salaktól, s bolond (vagy szellemtörténész) legyen, aki ezután is összekeveri 

a  kettőt.  S  ugyanígy  tisztázódnak  a  Bolyaiak  kapcsolatai  a  többiekkel:  családjukkal, 

barátaikkal, ismerőseikkel; a nagy Gauss-szal, Lobacsevszkijjel, a világgal. S bár Benkő le 

nem ír  egyetlen matematikai  képletet,  és  tudatosan tartózkodik a  nagy fölfedezés  bármily 

futólagos ismertetésétől, mégis jobban megértjük könyvéből a matézis jelentőségét apa és fiú 



életében, s  az övékét a  matézisében,  mint  bármiből,  amit  eddig erről írtak.  Pedig az nem 

kevés, és nem is mind értéktelen.

A megértés  „titka”  végeredményben  Kolumbusz  tojása:  a  források  konkrét  emberi 

kapcsolatokká  rendeződését  a  „helyzet”  mérnöki  pontosságú  bemérésével  alapozza  meg 

Benkő Samu. Így,  és csakis így érthető meg, a tényleges erdélyi  helyzetből,  Bolyai János 

észjárásának szédületes pályája és egyéni életének tragédiája:  de tán még ennél is  jobban 

tetten  érhető  Benkő  helyzetanalízise  a  Bolyaiakénál  kisebb  jelentőségű  esetekben,  ahol  a 

teljesítmény és a helyzet racionális arányát nem váltja még fel a lángelme mindig legföljebb 

csak  megközelíthető  irracionalitása.  Így például  a  Sipos  Pált,  Beke  Sámuelt  vagy Ormós 

Zsigmondot bemutató esszékben.

Sipos  Pál  viszonylag  jól  ismert  alakja  a  magyar  művelődéstörténetnek:  az  első 

nemzetközileg nyilvántartott magyar matematikusként „jegyzik”. Ámde Benkő nem ebből az 

absztrakt aspektusból közelít  hozzá; őt nem ez a – valljuk be, szívszorítóan sokadrendű – 

„világhír”  érdekli.  Ő azokat  a  tényleges  és  közvetlen  megélhetési‚  művelődési  és  emberi 

viszonyokat  keresi,  melyek  egy  ilyen  kvalitású  ember  pályáját  az  akkori  Erdélyben 

meghatározták,  kibontakoztatták,  behatárolták.  Észreveszi  a  hagyományosan  kialakult 

oktatási  rendszer  lehetőségét  arra,  hogy  egyetlen  hivatott  fizika–matematikatanár,  Kováts 

József munkája nyomán hirtelen föllendülhessen a matematikatanítás színvonala. De látja a 

feudális  korlátokat  is:  Kováts  kiműveléséhez  a  Telekiek  támogatása  kellett,  Sámuel  gróf 

„mentoraként” járta meg a külföldi egyetemeket. Esetleges és esendő tehát ez a lehetőség, 

ámde szerencsés esetben még a tanítványokra is  kiterjedhet:  Sipos indulását mindenesetre 

Kováts Telekieknél kivívott presztízse egyengette. Előkelő pártfogók s jóakarók révén jutott 

később  is  szászvárosi,  illetve  sárospataki  professzorsághoz.  Mindkét  helyt  derekasan 

megalapozta,  illetve  megjavította  a  természettudományos  és  matematikai  oktatást,  ámde 

ahhoz, hogy gondolatai  az iskola horizontján túlemelkedhessenek,  külső inspiráció kellett: 

Kazinczy fáradhatatlan biztatása. Kazinczy nyelvmívelő kapcsolatai persze nagyon jól ismert 

fejezetét  képezik  a  magyar  művelődéstörténet-írásnak,  ámde  Benkő  az  anyanyelvűség 

igényében a nemesi kultúrapártolás hagyományos feudális kereteit szükségképpen szétfeszítő 

új erőt fedezi föl. Mert az anyanyelvű filozófiai esszé megteremtésével Sipos nem csupán azt 

igazolja, hogy a magyar ugyanolyan alkalmas magvas filozófiai gondolatok kifejezésére, mint 

a német vagy a latin. Kant, Fichte és Schelling rendszerének tanulmányozása nyomán Sipos 

úgy fogalmazza meg a szabadság problematikáját, hogy abban nemcsak a cenzúra, de még a 

felvilágosodott eszmékkel kacérkodó Aranka György is „eretnekséget” szimatol. Nem is kapta 

meg egyikre sem „a cenzor Imprimatur-ját, s ez önmagában véve is sokat mondó minősítés”. 



Ámde esszéi – Benkő nem rest kikutatni – így is terjedtek, másolatokban. S „ez az önmagában 

véve  is  beszédes  érdeklődés  jele  egyben  annak  is,  hogy  Sipos  írásai  kora  értelmiségi 

világában objektív szükségletet elégítettek ki.” „Filozófiai írásaival Sipos tudatosan vett részt 

kora eszmei harcaiban”; segítette az értelmiségiek kicsiny körében a helyzet tudatosulását. S 

ezzel  a  kitörést  készítette  elő  a  „feudalizmus  zárt  hierarchikus  rendjéből”,  hiszen  „a 

helyzettudat  változásainak  lényegére  jellemző  sajátossága  vizsgált  korszakunkban  a 

demokrácia  hiányának  egyre  konkrétabb  érzékelése,  következésképpen  kivívása 

szükségességének fokozatos felismerése és az érte vívott küzdelem vállalása.”

Az  anyanyelvűség  és  a  demokrácia  igénye  ezeken  a  tájakon  tehát  genetikusan  és 

elválaszthatatlanul egyesült. A szintézisben olykor az egyik, máskor a másik hangsúlyozódott; 

Beke Sámuel zilahi református pap az ezernyolcszázharmincas években például – a korabeli 

román értelmiséghez hasonlóan, Lamennais  abbé hatása alatt  – a  demokratikus társadalmi 

átalakulást  sürgette  és  „a  feudalizmusból  való  kilábalásnak  a  külföldi  modelljeit” 

népszerűsítette prédikációiban; Ormós Zsigmond is a radikális polgári átalakulás lehetőségeit 

taglalta Szabadelmű leveleiben, hiszen az ő haladáseszményük önként értődőként tartalmazta 

a népi, illetve nemzetiségi szabadság eszméjét. 

Hasonlóképpen  az  1848-as  román  röpiratok  és  felhívások „azt  bizonyítják,  hogy az 

erdélyi román értelmiség már kora tavasszal fölkészült, hogy megfogalmazza a társadalmi és 

nemzeti  fölszabadulás  programját.  Ez  az  értelmiség  a  maga  létalapját  látta  abban,  hogy 

nemzeti  jogait  törvény biztosítsa,  mert  értelmiségi  mivoltából  következett,  hogy a  román 

nyelv  használatát,  anyanyelvű  kultúrája  szabad  kibontakozását  a  demokrácia 

elidegeníthetetlen részeként értelmezze”. A magyar és a román demokratikus törekvések nem 

keresztezték eleinte egymást nemzeti tekintetben sem. „Iosif Ighian aranyosbányai ortodox 

esperes »az Európában közelebbről megtörténtek« legfőbb következményét abban látja, hogy 

»Erdély különböző ajkú és fajú, eddig egymástól elszakasztott fiait egységben, testvériségben 

és  barátságban közelíteni  s  összeforrasztani« fogja.”  Az „Eszmék és  tettek 1848 tavaszán 

Erdélyben” című társadalompolitikai esszében Benkő Samu félreérthetetlenül demonstrálja, 

hogy akik a magyarság „javára” korlátozni kívánták a többi nemzet önállóságát, azok egyben 

a radikális  polgári  átalakulás  ellenségei  is  voltak,  s  fejtegetéseit  Simion  Bǎrnutiu elvének 

szellemében summázza, „mely szerint »nemzet nélkül a köztársaság is átkozott zsarnokság«”.

De éppen ez az esszé mutatja meg nagyon tisztán az eszmék – s véle az értelmiség – 

akciókorlátait.  „A világnézeti  eligazodásban  elsősorban  a  társadalmi  fejlődés  elért  szintje 

döntötte  el,  hogy ki  maradt  meg  bezárva  (ideiglenesen vagy éppen örökre)  a  gondolatok 

szférájában, s velük szemben mely eszmék találták meg a maguk természetes útját a tettek 



irányába,  s  dúsították  maguk is  az  eseményeket  alakító-formáló  energiákat.”  Azaz  Benkő 

Samu  soha,  egyetlen  pillanatra  se  csábul  el  adatai  mai  kívánságok  és  értékek  szerinti 

„súlyozására”,  de  mint  az  eszmék  jó  történésze  kötelességszerűen  s  hűen  regisztrálja  az 

uralkodó koráramlatokkal  szembehelyezkedő meg nem valósult  tendenciákat is.  Benkő jól 

tudja,  hogy a való világ nem a történészek oknyomozó láncai szerint igazodik; valójában 

választási  lehetőségek  teremtődnek,  s  ez  értelmiség  egyik  föladata  éppen  az  alternatívák 

észrevétele  s  tiszta  kidolgozása.  Így például  Kemény Zsigmond az  ezernyolcszázhatvanas 

évek  elején,  mikor  a  Pesti  Naplót  szerkesztette,  a  nemzetiségi  politikának  olyan  elveit 

fogalmazza  meg,  melyek  tizenhárom  évvel  korábban  Balázsfalván,  az  azóta 

Szabadságmezőnek nevezett réten hangzottak el, követelvén, hogy az erdélyi román nemzet 

váljék alkotmányos és szervezett, a törvényhozás házában tanácskozó és határozati-szavazati 

joggal  felruházott  nemzetté”.  Óva  int,  nehogy a  németesítés  bukott  politikáját  valamiféle 

magyarosítás váltsa fel; „Kemény egyenesen nevetségesnek tartja, ha valaki azzal hozakodnék 

elő, hogy a kultúra általános terjesztését össze kell kapcsolni a magyar nyelv terjesztésével... 

»A nemzetiségi igényeknek az emberjogokkal és korszellemmel ellenkező ignorálása« bűn, 

mert  az  emberi  léthez  nélkülözhetetlen  életfeltételektől  fosztja  meg  az  egyik  csoport  a 

másikat.”  A kiegyezéshez  vezető  erők  huzavonájában  Kemény  radikális  polgári  politikai 

elvei,  tudjuk,  nem  váltak  tetté,  de  lapjában  fölsorakoztatta  a  nemzetiségi  probléma 

legképzettebb  magyar  szakértőit,  köztük  Mocsáry Lajost,  aki  azután  egészen  a  századelő 

radikális értelmiségi mozgalmaiig (Huszadik Század, Galilei kör) ható politikai programmá és

testamentummá fejlesztette Kemény nemzetiségi kérdésben vallott  nézeteit.  Benkő régebbi 

kötetéről,  a  Sorsformáló értelemről  írt  recenziójában Gáll  Ernő már figyelmeztet  rá,  hogy 

milyen kompetens érzékenységgel vizsgálja Benkő Samu nemzettudat és társadalmi haladás 

tájainkon  különösen  erősen  és  nehezen  kibogozhatóan  évődő  szálait;  A  helyzettudat  

változásaiban  ezek  a  vizsgálatok  a  közép-kelet-európai  értelmiségtörténet  világosan 

meghúzott koordinátáiba illeszkednek.

Arra  is  Gáll  Ernő  figyelmeztetett  különben,  hogy  Benkő  Samu  szívós 

következetességgel  folytatott  értelmiségtörténeti  tanulmányai  a  konkrét  történettudományi 

eredményeken  túl  fontos  elvi  megállapításokkal  szolgálhatnak  „az  értelmiség  általános 

szociológiájához”.  A  jelen  kötet  ebből  a  szempontból  is  nagy  előrelépés,  s  minden 

szempontból igazolja Gáll Ernő várakozását. 

„A  történelem  –  összegezi  értelmiségszociológiai  megfontolásait  Benkő  Samu  – 

sorshelyzeteket hoz létre, s ezekben a tudatosság különböző szintjén magatartásformákat 



alakít  ki  az  ember.  A tehetség,  a  tudás  és  a  meggyőződéssé  kristályosodott  erkölcsi 

normák egyénenként ugyan váltakozó erőtérben szabják meg az életpályák irányát, s a 

véletlen  is  elég  gyakran  belejátszik  azok  alakulásába,  de  –  ha  tetszik,  ha  nem  –  a 

megörökölt történelmi helyzet határolja körül a cselekvés lehetőségeit. Nem úgy, hogy az 

egyén  szükségszerűen  megbékél,  illetőleg  megelégszik  azzal,  ami  születésekor 

körülveszi, hanem úgy, hogy számol vele. Az értelmiségi tudatnak különösképpen az a 

rendelt  hivatása,  hogy  az  objektív  szituáció  megváltoztatására  vállalkozik.  Csak  így 

születhetnek új eszmék, csak ezen az úton léphet előre a tudomány és a művészet.”

Ebben  az  általános  értelmiségszociológiai  keretben  azután  önként  fölszámolódik 

művelődéstörténet-írásunk  krónikus  és  gyakran  tudós  dicsekvésekkel  kompenzált 

elmaradáscentrikussága. Hiszen Európának ebben a térségében „a változások mindenekelőtt 

világbirodalmak  mérkőzéseinek  az  eredményétől  függtek,  s  egy-egy  nemzedék  már 

szerencsésnek érezhette magát,  ha otthonát nem kellett  üszkös romokból újraépítenie”.  Az 

erdélyi  (s  mutatis  mutandis  a  magyarországi  s  a  többi  közép-kelet-európai  országbeli) 

értelmiségnek,  mely  számban  lassan  gyarapodott  s  szakműveltségben  gyéren 

differenciálódott,  más  föladatokhoz  és  másként  kellett  alkalmazkodnia,  mint  a  nyugat-

európainak. Más lesz tehát az adekvát válasz, kvalitatíve is, kvantitatíve is, de ez a különbség 

nem födheti el a mérce azonosságát, s az értékelés és értelmezés szempontjából ez a lényeg. 

„Az  erdélyi  értelmiség  századokkal  ezelőtt  megtanulta,  hogy  önmagát  egyetemesen 

elfogadott mércével mérje: egyéni célt,  közösségi feladatvállalást, az alkotásban elért 

eredményt aszerint értékelt,  hogy mit mutatott az európai szellemi élet hőforrásainak 

fokmérője.” 

Így keletkeznek  itt  a  külső  világ  nyomásának  s  az  egyetemes  művelődéstörténet  sok-sok 

áttételen  keresztül  érvényesülő  belső  ritmusának  interferenciájára  példák  (Gáll  Ernő 

megfogalmazásában „Kelet-európai értelmiségtípusok”) és eszmények, melyek „tudományos 

és  művészi  eredményeken  túl  magában  az  élet  elviselésében,  az  etikus  magatartásban 

realizálódnak.” Az így megképződő „helytálló értelmiség” érdekli elsősorban Benkő Samut. 

Rájuk irányítva a figyelmet, újrafogalmazta művelődéstörténet-írásunk feladatait, hiszen az ő 

pályájuk, sorsuk, lehetőségeik, korlátaik, helyzetük és reális értékelése nélkül művelődésünk 

történetében  legfeljebb  tévelyeghetünk.  De  nélkülözhetetlenek  ők  „történelmi  jelenlét”-

ünkhöz is, mert ez az érte1miség „nem silány vigaszt testált az utókorra, hanem az ember 

nembeli lehetőségeinek fogalmakba kristályosodó tapasztalatait.”



A Bolyai-dráma és a Bolyai drámák16

Okvetlenül jó dráma lesz-é önmagában drámai sorsból? S ha nem – mi kell még hozzá? A 

tehetségen kívül, persze, amiből több-kevesebb mindenféle íráshoz, még a drámához és az 

önéletrajzhoz is kívántatik, illetve – az elterjedt gyakorlattal ellentétben – kívánatos lenne. 

Meg  ne  ijedjen  az  olvasó:  jelen  szerény  cikk  nem  kíván  efféle  nehéz  irodalomelméleti 

kérdésekbe bonyolódni. Csupán szembesíteni szeretné a Bolyai-sorsot két különböző drámai 

földolgozásával. Kocsis István Bolyai János eséje című monodrámáját egyébként a Radnóti 

Színpadon Sinkovits Imre játssza és a közeljövőben a művet Rajhona Ádám címszereplésével 

a televízió is bemutatja. 

A Bolyai-sors és a tudománytörténet-írás

Bolyai-sors?  –  biggyeszthetnék  szájukat  a  tudós  tudománytörténészek.  –  Mit  kell  itt 

dramatizálni! Egy zseniális matematikus tehetséges és főleg Göttingen-ben képzett atyjának 

közvetítésével közvetlen kapcsolatba került a párhuzamosak jó kétezer éves problémájával, 

mely a  matematika fejlődése és a  problémák belső érése miatt  épp az idő tájt  jutott  el  a 

megoldás  küszöbére.  Ezt  a  „küszöböt”  –  a  nagy  Gauss  egyetemi  tanuló-  s  később 

levelezőtársaként  –  éppen  Bolyai  Farkas  „söprögette  tisztára”  azzal,  hogy  makacs 

következetességgel  próbált  ki  s  talált  járhatatlannak  úgyszólván  minden  utat,  amelyen  a 

párhuzamosak axiómáját szabályos tételként le lehetett volna vezetni az euklideszi geometria 

többi  alapföltevéséből.  Persze,  akarva  vagy  akaratlanul  a  nagy  Gauss,  a  matematikusok 

koronázatlan királya vezette vagy legalábbis „motiválta” ezeket a vizsgálatait, s így, mikor 

1831-ben Farkas elküldötte volt néki fia új párhuzamossági axiómára fölépített geometriáját s 

véleményét kérte, a nagy Gauss joggal válaszolhatta régi barátjának: nem dicsérhetem fiad 

művét,  mert  ezzel  magamat  dicsérném,  hiszen  saját  lángeszű  gondolatomat  látom íme  itt 

viszont kibontva.

Persze  csinálhatják  ketten  ugyanazt,  mégsem ugyanaz  (si  duo faciunt  idem non est 

idem), és így a modern tudománytörténet-írásban végül is nem jár rosszul Bolyai János sem: a 

nagy Gauss-szal egyszerre fedezheti  fel  az axiómarendszer  fogalmát  átalakító és az egész 

16 Forrás: Vekerdi László:  A Bolyai-dráma és a Bolyai drámák. = Film, Színház, Muzsika 21 (1977) No. 3. 
(jan. 15.) pp. 12–14. 



matematikai  gondolkozást  forradalmasító  nem-euklideszi  geometriát.  S méghozzá épp egy 

olyan elmaradott helyen, mint az akkori Magyarország! Igaz, hogy a fiatal Bolyai Bécsben az 

osztrák hadmérnöki kar leendő tisztjeként európai hírnevű s szintű iskolában tanulhatott, értő 

és  méltányló  följebbvalók  alatt.  Nincsen-é  írásos  dokumentuma  a  hadmérnöki  akadémiát 

igazgató János főherceg személyes  jóindulatának? S nem kísérte-é  végig katonai  pályáján 

Bolyait ez a kegyes jóindulat, bizonyíthatóan sok „lezserséget” elnézve a tehetséges tisztnek? 

Az már az ő egyéni szerencsétlensége, hogy a primitív hazai környezetben összekülönbözött 

egyetlen  potenciális  munkatársával,  a  „szintén”  nem túlságosan  „jó  természetű”  atyjával, 

elmagányosodott,  s  parlagon  hevertetve  fényes  matematikai  zsenijét,  „hóbortos”  utópiák 

összehordásába  ölte  idejét  s  erejét.  S  külön  fatális  „pechje”,  hogy  makacs  atyja  eleve 

elrontotta „konfidenskedő” leveleivel fia dolgát a nagy Gaussnál; még szép a nagy embertől, 

hogy ezek után olyan készséggel ismerte el sajátjának Bolyai János világra szóló alkotását! 

Mert az alkotás nagyságát, azt kivétel nélkül mindenki elismeri! És Farkas érdemei is (kivált 

évfordulók alkalmából)  erősen  méltánylandók,  hiszen elsőrendű elme volt  ő  is,  valóságos 

matematikai „reformkor” előkészítője, aki nélkül,  ugyebár,  fia sem juthatott  volna jókor a 

párhuzamosak  problémájához,  és  így  tovább  és  így  tovább,  kezdődhet  elölről  a  „Bolyai-

kultusz” impozáns tudománytörténeti keringője.

Ugyan  mi  mindebben  a  „sors”?  Ha  valaki,  hát  legfeljebb  az  a  megátalkodott  vén 

polihisztor,  Brassai  bácsi hibáztatható, aki nem átallotta a nyolcvanas években, amikor már 

mindenki  a  nem-euklideszi  geometriák  dicsőségét  zengte,  Euklidesz  egyedülvaló  igazát 

védeni a Magyar Tudományos Akadémia folyóiratában!

Csakhogy

Gauss és a két Bolyai kapcsolata semmiképpen se képzelhető el holmi „tudománytörténeti 

szerelmi  háromszög”  mintájára,  ahol  egyetlen  szeszélyes  szépségtől  két  vetélytárs  kap  – 

erősen különböző – kegyeket. És egy ember élete sem azonosítható soha egyetlen művével, 

legyen  az  bár  akkora  nagy alkotás,  mint  a  Bolyai-geometria.  Látni  kell  a  mű  megett  az 

embert, saját lényének s létének bűvkör ében.

Éppen ezt mutatta meg  Benkő Samu, Bolyai János vallomásai című szép könyvében. 

Hallatlan  fáradsággal  kihámozta  az  Üdvtant tartalmazó  szétszóródott  s  összekeveredett 

papírhalmazból a nagy utópia lényegét; azóta tudjuk, hogy milyen tiszta s értelmes szenvedély 

emésztette  domáldi  s  vásárhelyi  magányában  Bolyai  János  emberiségért  s  a  gondolkozás 



tisztaságáért  izzó  lelkét.  Nem  „elfecsérelte”,  hanem  emberhez  méltó  nagy  küzdelemben 

áldozta  föl  életét.  Azóta  tudjuk,  hogy az  Üdvtan nem egy bomló  elme  cselekvéspótléka, 

hanem  a  század  legnagyobb  könyveinek  egyike,  méltó  folytatása  A tér  tudományának, 

közismertebb  nevén  Appendix-nek  –  mert  apja  Tentamen ...  című  alapvető  matematikai 

művének „függeléke”-ként, de a könyv elkészülte előtt esztendővel jelent meg. Benkő Samu 

monográfiája  óta  tudjuk,  hogy a  Bolyai-geometriának  nemcsak  „tudománytörténete”  van, 

hanem „sorsa” is.

Fény  derült  a  nem-euklideszi  geometriák  euklideszivel  majdnem  egyenlő  korú 

történetére is; ezt meg Tóth Imre derítette ki fontos tanulmányaiban s Ahile. Paradoxele eleate  

în  fenomenologia spiritului  című könyvében. Azóta tudjuk, hogy ez sem olyan „forsriftos” 

tudománytörténet: az összefüggések rengetegét s az emberiség szellemi fejlődésében betöltött 

szerepüket  tekintve  találóbbnak  látszik  a  nem-euklideszi  geometriákkal  kapcsolatban 

„sorsról”  szólani.  Igen,  a  nem-euklideszi  geometriáknak  külön  sors  jutott  a  szellem 

fenomenológiájában,  s  ebben  a  sorsban  lényegesen  fontosabb,  mondjuk  Arisztotelész, 

Cusanus,  Spinoza,  Saccheri,  Platón,  Kant  szerepe,  mint  a  nagy Gaussé.  De akkor miként 

hathatott  éppen  Gauss  döntően  Bolyai  János  sorsára?  Egyszerű  a  válasz,  legalábbis 

matematikai  szempontból:  sehogyan.  Ám ami  a  sors  emberi  oldalát  illeti,  ott  is  ennyire 

közömbös Gauss hűvös elismerése? A válaszhoz pontosan kéne ismerni Gausst, őt azonban 

tudománytörténész-hozsannák sorstalan és emberfeletti márványszoborrá misztifikálták.

És Bolyai Farkas? Ő csak ül szerényen a  Tentamen két vaskos kötetén, s ha egy-egy 

matematikatörténész vagy matematikus többnyire valamilyen évforduló alkalmából – belé-

belé lapoz a nagy könyvbe, meglepődve dörzsöli a szemét: milyen okos képleteket talált ki 

másoknál elébb az öreg! Milyen kár, hogy idejében meg nem ismerték ezt a könyvet!

Pedig ismerte és értékelte valaki: a fia. Mint ahogyan a fia lángeszű rendszerének igazi 

jelentőségét és jelentését is egyedül Bolyai Farkas ismerte föl kortársaik közül. Miért nem 

háborodott hát föl a nagy Gauss vérig sértő „dicsérete” miatt? Ifjúságának miféle bálványát 

őrizte példátlan ragaszkodással ebben a hűlt szívű elmekolosszusban? Ez meg az ő titka volt, 

ha tetszik, úgy is mondhatjuk: sorsa.

A három sors:  a  nem-euklideszi  geometriáké  s  a  két  Bolyaié  sűrűsödött  iszonyú  és 

fenséges drámává a múlt századi Marosvásárhelyen. Persze nem a valódi, vagy nemcsak a 

valódi városban, hanem egy „metageográfiai” és „metahistóriai” Marosvásárhelyen, ahol ott 

van az eszménnyé szépített Göttinga, az osztrák ármádia borzalmas, budiépíttető. butasága, 

Domáld süvítő magánya, negyvennyolc mégiscsak fényes reményei, negyvenkilenc döbbent 

némasága, a napi civódások pokla és a matézis mennyei boldogsága. De hátha éppen ez a 



metageográfiai és metahistóriai Marosvásárhely a valódi, hisz nyilvánvalóan ebben, s csak 

ebben keresendő az emberi lényeg? És itt kezdődik az írók kompetenciája.

Apai dicsőség

Németh László éles szeme a két Bolyai drámájában a különlegesen intenzív és életes apa–fiú-

viszonyt vette észre s elemezte. „Az apa, aki maga irányította fia nevelését, belemámorosodik 

a védence előtt nyílt új életbe, közben a nevelői szenvedélyében támadt ürességbe sem tud 

belenyugodni; Marosvásárhelyről is segíteni akarja” – írja, lapozgatva Bolyai Farkas Bécsbe 

írt, meghatóan szép leveleiben. Németh László ismerte föl, hogyan készíti elő –  s  nem, 

mint a történészek vélték, „közvetíti”! – lépésről lépésre, páratlan pedagógiai műgonddal és 

szakértelemmel a nagyszerű tanár tanítványában – fiában – a lángeszű fölfedezést, hogyan 

drukkol  immáron  maga  helyett  is  fia  dicsőségéért,  hogyan  izgul,  hogy valahogy meg  ne 

előzze  valaki,  hiszen  ezért  nyomtatja  ki  –  diákjaival,  maga  metszette  jelekkel  –  életét 

összegező Tentamenének Függeléke-ként jóval a könyv elkészülte előtt János új geometriákat 

megalapozó  munkáját,  A  tér  tudományát.  János  nem  sokat  törődött  az  efféle  gyakorlati 

dolgokkal; úgyhogy, ha Farkas pedagógiai szenvedélye, önzetlensége s realitásérzéke közbe 

nem szól, ma ugyan bizonygathatnák tudománytörténészeink Bolyai János közét – s még csak 

nem  is.  jogát!  –  nem-euklideszi  geometriákhoz!  Mert  tán  mondanunk  se  kell,  hogy  a 

„nagylelkű”  és  „megértő”  János  főhercegnek  beküldött  kéziratos  példány  nyomtalanul 

elveszett.  Nem  különösebb  gonoszság  vagy  intrika  miatt,  egyszerűen  császári  és  királyi 

közönyből. Ha nincs a marosvásárhelyi professzor...

De szerencsére volt. De az, hogy lehetett – ez Németh László másik nagy fölfedezése – 

egyáltalán nem „magától érthető”. Mert ehhez először is kellett egy Kollégium, ahol ha nem 

is érdeme szerint becsülni, ám mégis megbecsülni tudtak egy ilyen tanárt. S aztán keltett a 

város,  amelyik  igényelni  s  fönntartani  tudott  egy  ilyen  Kollégiumot,  s  ahol  ilyen  nagy 

matematikusok,  mint  a  két  Bolyai,  élni  s  úgy-ahogy  alkotni  tudtak.  Nélkülözésekkel, 

anyagiakban-szellemiekben szörnyű hiányokat szenvedve, de mégis alkotni. Tervezhetett ott 

nagy Matematikus ugyanolyan minőségigénnyel, mint az akkori Európában bárhol. A honi 

művelődés  a  XIX.  század  közepén  a  tudományban  is  egyszerre  tépett:  illetve:  léphetett 

egyszerre Európával. S ha el-elmaradt, azt nem tehetség hiánya, s még csak nem is fatális 

társadalmi körülmények okozták egyedül,  hanem elsősorban irigység,  törtetés,  marakodás, 

emberi silányság. Persze nem a két Bolyaié s még csak nem is a nagy Gaussé.



„Csak az él, aki valamiből éj”,

– mondja keserűen Kocsis István Bolyai Jánosa, szembeállítva a maga s atyja matematikáért 

élését a nagy Gauss matematikából élésével. Persze nem kell okvetlenül a tényleges göttingai 

professzor Karl Friedrich Gaussra gondolnunk, ezt Kocsis István a monodráma elején – azzal, 

hogy Bolyaival „elfelejteti” Gauss nevét – külön hangsúlyozza. Inkább valami „gauss-ságról” 

van  itt  szó:  a  valamiből  élés,  az  emberekből  élés,  a  mások  bőrén  dicsőségre  jutás 

szimbólumáról.  Mondani se kell  tán,  hogy  ebben a gauss-ságban Gaussnál sokkal „többre 

vitték”  honi  matematikusok,  tudósok,  katonák,  vezetőemberek,  a  Bolyaiak  életének  igazi 

megkeserítői és tragédiába fordítói.

Ez  ellen  a  gauss-ság  ellen  küszködik  marcangoló  magát  vizsgálással  Bolyai  János 

estéjében  Kocsis  István  Bolyaija.  A valóságos Karl  Friedrich  Gauss-szal  is  perel,  hogyne 

pörölne, hiszen végtére ő is a matematikából élt s nem a matematikáért, de Őt inkább fényes 

lehetőségeinek elmulasztása miatt korholja: „Ez az ember képes lett volna, ha rászánja életé 

felét, elvégezni azt, amire az én egész életem ráment (Rövid szünet.) De nem szánt rá semmit, 

nem is szánta volna rá egy évét sem, de még egy hónapját sem, mert a tér tudományának 

megalapozásában nem látta meg az azonnali siker lehetőségét. (Keserűen felkacag.) És igaza 

volt,  áldozatáért  cserébe  azt  kapta  volna,  mit  én  kaptam:  a  szegénységet  és 

kiszolgáltatottságot.”  Nem  Gauss,  inkább  Gauss  tettei  a  hibásak.  „Mit  tett  Gauss?  A 

matematika  segítségével  vagyont,  hatalmat,  tiszteletet  szerzett  magának!  Mit  tett  Goethe? 

Versírással nőtt az emberek feje fölé, addig írta a verseit, míg ki nem nevezték miniszternek! 

Mit  tett  Napóleon?  Hogy dicsőítsék,  elindult,  hogy kipusztítsa  az  embereket.  Sok  millió 

embert kipusztított, hát nagyon dicsőítették.” Ezek ellen a gaussi, goethei, napóleoni tettek 

ellen, az emberekből s az emberek rovására élők tettei ellen harcol igazában Kocsis István 

Bolyaija.  „Ennek a küzdelemnek a színhelye nem a matematika,  még csak fel  sem merül 

ebben a küzdelemben. hogy kettőnk közül ki a nagyobb matematikus – érvel Gauss ellenében. 

– Ebben a küzdelemben nem a küzdő felek fontosak, a fontos, az egyedül fontos a világ 

összes embereinek viszonyulása ehhez a küzdelemhez.” Mert ez a küzdelem „tulajdonképpen 

az emberiség küzdelme a megmaradásért”.

A hang ismerős: az Üdvtant s a  Tökéletes közállományt író Bolyai hangja ez: „művelt, 

okos, második természeti szövetség sem lehet soha üdvös: melyben a kül-erőszaknak bármi kis 

nyoma,  maradványa  van még”.  Kocsis  István  eszmetartó transzformációjában Bolyai  János 

autentikus panaszaként s figyelmeztetéseként hangzik, hogy „az ember erőforrásai visszahú-

zódnak a föld mélyébe, ha csak az él, aki valamiből él, s az nem élhet, aki valamiért…”



Vekerdi László és Németh László levelezése a két Bolyai kérdésköréről

VEKERDI LÁSZLÓNAK17

[Sajkod, 1959. november 4–19.]

Kedves Laci!

A feleségem lehozta a könyvet; azóta úgy hallottam, hogy ezt az idézetet tudományosan is 

feldolgozták, s Sőtér megígérte, hogy ezt a feldolgozást juttatja majd el Grúziába.

Nagyon köszönöm, amit  a könyvbe tett  cédulára írtál.  Te voltál  az egyetlen,  akinek 

gondja volt rá, hogy megnyugtasson, s épp azt írtad, amivel én is nyugtatom magam; hogy 

amit írtam, az igaz és helyes. Hozzátehetjük: s mint előre tudtam, nem szerzek vele semmiféle 

előnyt, csak hátrányt magamnak.18

Egy erdélyi  nő  fejébe  vette,  hogy drámát  írat  velem a  Bolyaiakról.  Legépeltette  az 

apjával  az  egész  Bolyai-levelezést,  s  ideajándékozta.  Én a  Te  drámádra  gondoltam,  s  azt 

mondtam: legföllebb tanulmányt írnék róla: a pedagógus apa – aki egy lángeszű s kegyetlen 

kritikust nevel a fiában magának, ez, ami ebben a témában személy szerint is érdekel.

Amióta hazajöttem, keresem a munkát, amibe beleölhessem magam. S ebben a témában 

igazán benne van a mi magyar életünk egész borzasztósága! Arra gondoltam – nem írhatnék-e 

mégis, nem drámát, de drámai költeményt róla. A tiédet így kétszeresen is elkerülné, mint 

elsősorban Farkasról szóló munka s mint költemény.

Tudnál-e  tanácsot  adni:  mit  érdemes  elolvasni?  Olvastam  egy  regényt  (a  Barabás 

Gyuláé),  annak  bővebb  forrásai  lehettek,  mint  nekem.  Az  Appendix  megjelent-e  modern 

kiadásban, esetleg fordítással, magyarázattal?

Egészség dolgában jobban vagyok, de persze hermetice elzárva attól, ami bánthatna, s 

ami tudom, hogy van, de az mégis más, mint ha érintkezem is vele.

Lezárom  egy-két  munkámat  (fordítások  javítása),  s  akkor  visszamerülök 

tudománytörténetünkbe is!

Szeretettel köszönt, Jutkának kézcsókját küldi:

Németh László

*

17 Forrás: 1463. sz. levél. Vekerdi Lászlónak. In: Németh László élete levelekben. I. 1949–1961. Összegyűjt. és 
szerk.: Németh Ágnes. Bp., 2000. Osiris. p. 669. (Osiris klasszikusok) 

18 Célzás a szovjet úttal kapcsolatos cikkekre.



VEKERDI LÁSZLÓTÓL19

Budapest, 1959. november 19.

Kedves Laci Bácsi!

Nagy  örömmel  olvastam  a  Bolyai-tervet.  Még  jobban  örülnék,  ha  nem  „elkerülné”  az 

enyémet, hanem megcsinálná – jól – azt, amit én is szerettem volna. Annál is inkább, mert a 

mintát úgyis Laci Bácsi drámáiból vettem, főleg a Görgeyről és II. Józsefről. 1956 tavaszán 

egymás  után  4  ilyen  kísérletet  írtam (Bolyaiak,  Kepler,  Erasmus,  Watteau),  s  még  kettőt 

készültem (Csokonai,  Bessenyei),  amikre már nem került  sor.  Ma visszanézve úgy látom, 

hogy ezek az érzelmi és gondolkozási krízis vetületei voltak: az érzelmi krízis a meg nem 

értett vagy félreértett tudóst háborgatta bennem (Watteau-t átírtam a festés tudósának, ami 

persze nem igaz), a gondolkozásomban pedig a természettudományokról történelemre való 

áttérés nagyon is bonyolult folyamata jelentkezett.  Túlságosan is személyes ügyeim voltak 

ezek  az  írások akkor,  hogy türelmem lett  volna  javítani  rajtuk,  s  én  túlságosan  filológus 

[vagyok]  ahhoz,  hogy  cselekvő  alakokat  tudjak  teremteni.  Nagy  kínomban  is  azzal 

küszködtem, hogy beszorítsak pl.  a  Bolyaiakba egy  Tentamenről és egy  Appendixről szóló 

tanulmányt. S emellett egyet a 48-as Erdély lelkivilágáról. Ez a vágy: a tanulmányé azóta is él  

bennem, ha égető munkám legelején túljutok,  belefognék. Így elég jól  ismerem a Bolyai-

irodalmat, egy-más nekem is megvan. A leginkább én is Farkas levelezését ajánlom, itt is mint 

legfontosabbat, a Bolyai–Gauss-levelezést. A század elein ezt kiadta az Akadémia is. Utána 

messze (és egyetlen valamirevaló) legjobb a P. Stäckel tanulmánya (a két legnagyobb magyar 

tudósról magyar eddig elfogadható tanulmányt nem írt! Stäckel német professzor). Pár éve 

sikerült ezt a ma már ritka könyvet megszereznem. A magyar tanulmányok közül még ma is 

legtöbbet ér Bedőházi János, a Két Bolyai, Mvhely, 1897. Sokkal jobb, különösen Farkast 

illetőleg, mint ahogy a későbbi kritika írja. A Tentament ebből lehet legkönnyebben megérteni 

(Egyetemi  Könyvtárban megvan).  Nagy hibája,  hogy Farkas  nagy emberi  és  matematikai 

tulajdonságait János hátrányára igyekszik kiemelni. A másik elviselhető magyar tanulmány: 

Dávid  Lajos  A  két  Bolyai  élete  és  munkássága  pedig  megfordítja:  Jánost  emeli  Farkas 

rovására,  akiben inkább csak a nagy embert,  nem a nagy matematikust  látja.  A harmadik 

terjedelmesebb  magyar  tanulmány:  az  Alexits  György:  Bolyai  Jánosa  pedig  már  mind  a 

kettőben  csak  főurak  áldozatát  látja.  Szerinte  Farkas:  vén  talpnyaló,  János  pedig  (akit 

bosszantó módon állandóan „szegény”-nek titulál) üldözött és meg nem értett – kommunista, 

csak nem következetes. (Ezért „szegény”?).

19 Forrás: 1469. sz. levél. Vekerdi Lászlótól. In: Németh László élete levelekben. I. 1949–1961. Összegyűjt. és  
szerk.: Németh Ágnes. Bp., 2000. Osiris. pp. 673–677. (Osiris klasszikusok) 



Az  igazság  az,  hogy  Farkas  matematikusnak  is  éppen  olyan  nagy,  mint  János, 

Tentamenében lefekteti egy olyan geometria alapjait, amit sokkal később – igaz, hogy sokkal 

világosabban  –  Felix  Klein  fog  a  híres  Erlangeni  programban  levezetni:  a 

„mozgáscsoportokra” felépített  geometria  fogalmát.  Több mint  fél  évszázaddal  Klein előtt 

pontosan  definiálja  a  mozgáscsoportok  és  a  csoportgeometria  fogalmát,  s  ezt  a 

tudománytörténészek  –  még  a  jó  szemű  Stäckel  sem veszi  észre,  s  Farkast  mint  a  nem 

euklideszi  geometria  „Mózesét”  marasztalják  el,  amiben  persze  nem  is  első  és  nem  is 

legnagyobb. De mint a koordinátamentes térgeometria megteremtője igen is első, s ezt nem 

tudják  ma  sem.  Azt  Stäckel  is  észreveszi  –  nehéz  is  lenne  nem –,  hogy az  axiomatikus 

geometria  első  nagy  mestere  Farkas,  de  inkább  elszórt,  zseniális  intuícióknak  tekinti 

alkotásait.  Pedig  az  egy  egészen  új,  s  csak  a  XIX–XX.  század  fordulóján  kibontakozó 

matematikai világ első megfogalmazása.

János pedig embernek se kicsi. Látszik ez annyit szidott és lesajnált Üdvtanából is, meg 

azokból  a  kivonataiból  is,  amik hozzáférhetők.  (Nem adták ki  soha,  csak szemelvényeket 

idéztek itt-ott.) Az  Üdvtanban a lehetetlen nagy vállalkozások és félig megtett utak annyira 

ismerős  világa  is  keserít.  Farkasnak  inkább  a  matematikája  ilyen:  az  emberi  oldala  neki 

szerencsésebb volt. János matematikája mentes ettől. Az  Appendix olyan nagy, olyan teljes, 

befejezett,  hogy már nem mérhető matematikai mértékkel (ezért  nem is  fogható Gauss és 

Lobacsevszkij hasonló jellegű munkáihoz).

Többek között benne van – éspedig tudatosan – az Appendixben az Általános Relativitás 

elméletének egész problematikája is. Tökéletes Kristály. A zene és a matematika privilégiuma 

csak ez a tömörség: a par excellence művészeté és tudományé. Itt nem Sejtések és Mélységek 

szólnak, mint Farkasnál,  hanem Tudás és Magasság. Az  Appendix a történelem ritka nagy 

pillanatai közé tartozik. Nekünk jelképünk lehetne és vigaszunk: lényegét tanítani kéne az 

elemiben. Az Appendix csúcsaihoz azonban nem egészen könnyű eljutni. Ismerni kell hozzá 

az  euklideszi  geometriát,  s  valamely  modern  differenciál  geometriából  valamit.  Jó  tudni 

valamit hozzá a Hilbert axiomatikájából,  pl.  ahogy az oly korán elhalt  nagy matematikus, 

Kerékjártó geometriájában olvasható. Az Appendixnek különben van jó magyar kiadása is, 

Kárteszi Ferenc adta ki 1952-ben, az Akadémiai Kiadónál. Nem könnyű olvasmány, de az I. 

fejezet,  amelyben  a  párhuzamosság  fogalmát  tisztázza,  könnyen,  előtanulmányok  nélkül 

érthető,  s  vezérmotívumként  elmondja az  egész  mű „hangulatát”.  De a  legszebb éppen a 

következő részekben van: különösen a II. fejezet. A párhuzamosság vezérmotívuma itt tágul 

ki:  segítségével  könnyűszerrel  el  tud  különíteni  két  rendszert:  amelyikben  az  euklideszi 

párhuzamosság-axióma  érvényes  (Σ rendszer),  és  egy  másikat,  amelyikben  a  Bolyai-féle 



párhuzamossági  axióma  érvényes  (S  rendszer).  A geometriai  tételek  egy  része  csak  a  Σ 

rendszerben, mások csak az S rendszerben érvényesek.

„Mindazok a tételek, amelyeknél nem említjük kifejezetten, hogy vajon a Σ vagy az S 

rendszerben érvényesek,  abszolút igazak, vagyis állítjuk, hogy érvényesek, akár  Σ,  akár S 

teljesül  a  valóságban.”  Bolyai  ismerte  fel  először  világosan,  hogy  egymástól  független, 

önmagukban zárt  rendszerek  állhatnak fenn egymás  mellett  anélkül,  hogy bármelyikük is 

helytelen lenne.  Ezeket  önmagukban összemérni  nem lehet.  Ha azonban egy átfogóbb,  az 

alaprendszerektől függetlenül, abszolút érvényes tételekből álló rendszert sikerül találni, ez a 

geometriai problémák egészen más, sokkal mélyebb szinten történő tárgyalását teszi lehetővé. 

Ez a  Bolyai  geometriai  csodájának a  lényege:  az  abszolút  geometria  felismerése.  Itt  már 

készen áll a század végén kialakított invariáns elmélet minden lényeges vonása, az általános 

relativitáselmélet  pedig  nem  egyéb  köztudomásúan,  mint  az  invariáns  elmélet  egy 

alkalmazása. Maga Bolyai veti fel még a kérdést: vajon a valóságban a Σ vagy az S rendszer 

realizálódik-e?  Helyesebben  valamelyik  S  rendszer,  mert  S  rendszer  végtelen  sok  van, 

megfelelően annak, hogy (pl. két dimenzióban) az S rendszer nem  sík, hanem egy  görbült 

felület  geometriája,  s  ennek  a  görbülete  végtelen  sokféle  lehet.  Ezek  a  problémák  a  III. 

fejezetben tisztázódnak, ahol a gömbi trigonometria axiómáiról mutatja ki, hogy ezek az S 

rendszerben is érvényesek, tehát az abszolút geometria kincsei.

A IV.  fejezetben különböző geometriai  idomokra  vonatkozó  számításokat  (pl.  a  kör 

területe)  végez  az  S  rendszerben,  s  itt  fogalmazza  meg a  XX. század  fizikájának a  nagy 

kérdését: melyik rendszer realizálódik a világban? S arra a végső következtetésre jut, hogy ha 

tudnánk, hogy nem a  Σ érvényesül, akkor hosszméréseinkben szükségszerűen fellépne egy 

bizonyos  természetes  egység,  épp  az  illető  S  rendszer  görbületét  jellemző  állandó,  s  mi 

anélkül, hogy tudnánk, mindent ehhez viszonyítva mérnénk.

Ugyanezt számtalanszor  elismétlik  a  relativitáselmélet  klasszikusai  és  tankönyvei  – 

Bolyairól még csak említést  sem téve.  Mert beskatulyázták a „nem euklideszi geometria” 

megteremtőjeként, s hogy sokkal többet tett, azt nem hajlandók elismerni még ma sem. Mint 

ahogy  még  kevesebben  tudnak  Farkas  nagyságáról.  S  ami  a  legszomorúbb,  hogy 

világviszonylatban is kiváló matematikusaink és történészeink közül nem akadt egy se, aki 

felismerje. (Igaz, Gauss mellett! legalább megemlítik Jánost – „szegényt”.)

Az  Appendix a  Tentamen  hátterében  még  fényesebben  tömör  és  világos,  s  annak 

kavargó mélysége ennek világos ragyogásában is benne van. Zeusz és Pallasz Athéné: s mi 

csak alig hogy tudunk róluk! Ezért Németh Lászlónak – s éppen a drámaírónak a sok közül – 

kötelessége  is  hozzájuk  fordulni.  A téma  olyan  nagy  s  fennkölt,  hogy  talán  az  időbeli 



közelsége ellenére is elbírja a verset, ha ugyan a mi korunk elbírja (az igazi verset soha nem 

csak az író írja). Én valahogy jobban el tudnám képzelni Széchenyi-, II. József-, Galilei-féle 

prózában, mint Sámson soraiban.

A tragédiát  én  nem  a  magánál  nagyobb  matematikust  nevelt  apa  és  a  kegyetlen 

kritikussá vált fiú közt érzem: a két életmű matematikailag is, emberileg is külön vágányokon 

fut. A tragédia a két ember s a világ között van, külön-külön, amit csak indikál az egymással 

való – és eltúlzott – zsörtölődésük. Abból, hogy a kor két legnagyobb matematikusa egymás 

mellett élve kerüli egymást: a szörnyű és szörnyeteggé tevő magyar magány látszik. Farkas 

egy  kicsit  II.  József:  Világpolgár.  Marosvásárhelyen  és  Göttingában  él,  48-ban  is  a 

felvilágosodott századfordulón.

János sokkal bonyolultabb. Az Appendix tökéletessége mellett még döbbentőbb élete 

sikertelensége. Nemcsak külső: belső sikertelensége is. Úgy látszik, hogy az a nagy rend, amit 

az  Appendixbe préselt, belőle mindent kimosott. Farkas sztoicizmusa tudott egy kis világot 

teremteni magának, amiben, ha rosszul is, élhetett. János csak az egész világ megváltásával 

érezte volna magát otthon a földön. Ez az alapmagatartás tükröződik matematikájukban is: 

Farkas axiomatikába keríti a geometria egy speciális ágát, János a végtelenből befogja minden 

geometria  alapjait.  Farkas  az  emberek világában él,  János maga teremtette  más  világban. 

Farkas a környezetével harcol, János önmagával. A XIX. század eleje és vége: Schiller és 

Rimbaud közti különbség.

Matematikai-generációs  kor-  és  magyar  kérdések  kereszteződnek  a  két  Bolyai 

találkozásában, még akkor sem egymással van bajuk, ha egymást marják, mint a kutyákat a 

tavaszi levegő, hajtja őket egymásnak a világ. Annak a bogozását, hogy az akkori Erdély és a 

mostani  Magyarország,  a  drámabeli  Farkas  és  Németh  László  között  volt-e,  és  miféle 

hasonlóság,  már  az  irodalomtörténészekre  hagyom,  a  tapasztalat  szerint  szeretik  az  ilyen 

„csemegéket” – (hisz ebből élnek).

Én a szabadságom eltelte óta sehogy se haladok a munkával. Napi 8–12 óra teljesen 

értelmetlen robot után képtelen vagyok már dolgozni. Pár évvel ezelőtt még a jogosnak vélt 

megbecsülés hiánya gyötört, ma már sokkal elemibb és emberibb szükségletek: az időé és a 

szabadságé! Az öreg Farkas szerint is: „...a Teleki-tékában kedvesen lehet el-álmodni az alig 

kiállható,  kedvtelen  életet...”,  s  ha  ez  az  álom-lehetősége  nincs  meg,  nem  lehet  élni.  A 

megélhetést az élet árán kell megvásárolni. Lehet, hogy ez patetikus és szenvelgő, de így van, 

és nagyon szomorú.

Szeretettel üdvözöl: Vekerdi Laci

*



VEKERDI LÁSZLÓNAK20

[Pb.: Aszófő, 1959. november 21.]

Kedves Laci!

Nagyon örülök, hogy tervem ilyen hosszú levelet ugratott ki Belőled; egész kis Bolyai-esszé, 

el is teszem egy külön kis kartonba, tulajdonképpen ilyenféle „önkéntelen”, tájékoztató kis 

írásokban  is  fel  lehetne  építeni  egész  világokat,  a  forma  szerénységével  leplezve  (vagy 

hangsúlyozva) tájékozottság és gondolatok gazdagságát.

Azzal,  hogy  a  drámaterv  nem  támasztott  kellemetlen  érzéseket  Benned,  a  megírás 

lényeges akadályát hárítottad el útjából: nem szeretek a más kertjébe taposni. Azóta kaptam 

más könyveket is: egyelőre matematikai homályok vannak inkább csak előttem; a nálam lévő 

mat. történetek véget érnek a 19. század elején – s nem ismerem eléggé az új diszciplínákat,  

amelyeknek Farkas és János (nem csak a nem euklideszi geometriában) úttörői voltak (pl. 

nem tudnám Hamilton és János komplex számteóriáját összehasonlítani). S nem merném azt 

mondani, hogy a drámához mindezt nem kell tudni.

Az embernek,  persze,  megvan  a  személyes  kulcsa  a  témákhoz  (az  enyémet  a  kissé 

ironikus „Apai dicsőség” cím fejezhetné ki), de az nem akadálya annak, hogy végül a maguk 

mivoltában is ne lássa őket; ehhez segítség a Te leveled.

Nagyon nyomaszt, amit leveled végén életről és megélhetésről írsz. Mai állapotomban 

sajnos, csak önbizalom-adással tudhatlak támogatni: nemzeti s emberi érdeknek tartom, hogy 

olvass  és  gondolkozz,  s  eredményeidet  valahogy tovább  adhasd  (sőt,  mint  egyetlen  öreg 

tanítványod írom ezt), adhassuk.

Én magam valami furcsa, orbáncszerűen föl-föllobbanó rhinitistől21 szenvedek; el sem 

tudom képzelni, mint szedtem össze ott keleten.

A közvéleménytől már nyugodtabban alszom.

Ölel s kézcsókját küldi

Laci bácsi

*

20 Forrás: 1470. sz. levél. Vekerdi Lászlónak. In: Németh László élete levelekben. I. 1949–1961. Összegyűjt. és 
szerk.: Németh Ágnes. Bp., 2000. Osiris. pp. 677–678. (Osiris klasszikusok) 

21 Orrnyálkahártya-gyulladás.



VEKERDI LÁSZLÓTÓL22

[Budapest, 1960. március vége]

Kedves Laci Bácsi!

Először  is  nagyon  szépen  köszönöm  a  meghívást,  mit  tetszene  szólni  hozzá,  ha  a 

közeljövőben épp vasárnap, Koczogh Ákossal együtt  mennénk le? (Így a Laci Bácsi ránk 

fordított ideje is „feleződik”.) A pontos időpont részemről még a féljegy megújításától is függ, 

és a nyakamba szakadt egyre több munkától, amit igyekszem lelkiismeretesen és jókedvvel 

csinálni. (Nem mindig megy, de csak átmenetileg török le.)

Találtam  végre  olyan  könyvet,  amiből  jól  lehet  tájékozódni  a  XIX.  [század] 

matematikájában.  F.  Klein:  Vorlesungen  über  die  Entwicklung  der  Mathematik  im  19.  

Jahrhundert első kötete. (Egyetemi Könyvtár, Ea 1640/24.) Jelenleg nálam van, kb. 2–3 hét 

múlva adom vissza,  tessék bevezetni a jövő hónapi  könyvtervébe.  (Ha van Laci bácsinak 

kölcsönzőjegye, szívesen kiveszem és leviszem, a magaméra azért nem vállalom, mert így is 

szörnyű harcokat vívok a könyvtárosokkal, hogy 4 kötetnél többet adjanak ki egyszerre. S már 

ez is kegyelem, mert a szabály 3.) El kell olvasni azért is, mert a Bolyai-kérdés egyik legjobb 

ismerője,  a  nem  euklideszi  geometriák  tanának  bevezetője  (Cayley–Klein-modell),  a 

századforduló  egyik  legnagyobb  hatású  matematikusa  (1849–1925).  A  Hamilton-féle 

quaternio-elméletről is igen jó képet ad, a matematikai fizika kialakulásáról szóló fejezetei 

nagyszerűek.  Azt  hiszem,  egyik  megalkotója  a  Gauss-mítosznak,  a  B.-kal  szemben  így 

szükségképpen  igazságtalan.  Nála  még  Jánosnak  nincs  semmi  jelentősége.  –  Melyiké 

provincializmus? a Magyaroké vagy a göttingai professzor Kleiné, aki – Gaussból önmagának 

készít „archetypust”, mint Thomas Mann Goethéből a Lottéban. Igaz, hogy Gauss felől is meg 

kellene nézni  a  B.-kat,  s  ehhez jól  kellene ismerni  Gausst.  (Nem könnyű,  s  főleg nekem 

nagyon unalmas feladat. Ha van a matematikának nacionalitása, ez olyan tömény német, hogy 

az ember nehezen emészti.) – Úgy is lehetne mat.-történetet írni, hogy mindenkit kihagynánk, 

akinek a hiánya az egész fejlődésben nem okoz megmagyarázhatatlan hiátust. Gauss (persze 

csak  egyes  eredményei:  a  legkisebb  négyzetek  a  diff.  geometr.  quadratikus  formája  –  az 

elliptikus függvényektől és csoportelméleti megfontolásokról azt hiszem, Klein önmagából 

vetíti vissza őket G.-ba) nem lenne kihagyható, B. igen. De csak vagylagosan: vagy B. János, 

vagy Lobacsevszkij. Ue. a helyzet az integrál-differenciálszámításnál is: vagy Newton, vagy 

Leibniz,  a  koordinátageometriánál:  vagy Fermat,  vagy Descartes,  a  jeles-algebránál:  vagy 

22 Forrás: 1516. sz. levél. Vekerdi Lászlótól. In: Németh László élete levelekben. I. 1949–1961. Összegyűjt. és  
szerk.: Németh Ágnes. Bp., 2000. Osiris. pp. 720–721. (Osiris klasszikusok) 



Viète, vagy Stevin–Girard. Vajon a görög mat. Archytas, Eudoxos, Menaichmos, Archimedes 

sora nem csak ismereteink hiányossága miatt egyértelmű? Nem tudom. De a nyugati mat. 

történetét  egyenesen  a  nagy  felfedezések  körüli  veszekedésekre  lehetne  –  mint  vázra  – 

felépíteni.

Akárhogy is,  Gauss nem teremtett  nem euklideszi ötleteiből  rendszert:  még kevésbé 

„abszolút  geometriát”.  (Az  ötlet  persze  felmerült  benne  is.)  De  épp  az,  hogy  ezeket  az 

ötleteket nemcsak hogy nem közölte, de még – egyébként annyira őszinte naplójának vagy 

íróasztalának se dolgozta ki, ő, aki olyan gondosan vigyázott, hogy semmije el ne vesszen, ő, 

aki ott is szívesen aratott, ahol nem vetett (1. Abel), épp az mutatja, hogy nem hitt benne. 

Jánosban épp ez a nagy. Gauss a mat. építészei, János a kertészei közé tartozik.

Viszontlátásig, szeretettel üdvözli

Vekerdi Laci



Bolyai János vallomásai23

Zaklatottság és megnyugvás – Bolyai kéziratos hagyatékának elemzéséhez

„Ez  a  kézirati  hagyaték  sokban  különbözik  a  szokásostól…  A  magános  ember 

vallomásai ezek. Előre eltervezett rend nélkül keletkezett írások; papírra vetésükkel az 

egyedüllét börtönéből keresett szabadulást és kapcsolatot a világgal az onnan kiszorult 

rendkívüli tehetségű elme.”

Ebből a Kolumbusz tojása-szerűen egyszerű és új szempontból vizsgálja Benkő Samu Bolyai 

János egész kéziratos hagyatékát, először a Bolyai-kutatás évszázados történetében. Az eddigi 

életrajzírók inkább csak válogattak a gazdag kéziratos anyagban, s ki-ki a saját Bolyai János 

elképzeléséhez  keresett  (s  talált)  benne  adatokat.  Sokféle  elsődleges,  másodlagos  és 

harmadlagos  Bolyai-kép  keletkezett  a  száz  év  alatt;  nagyon  különbözőek  és  nagyon 

különböző értékűek; Bedőházi „rosszfiú Jánosától” és Szily „félőrült  vadzsenijétől” Dávid 

Lajos  „koravén  csodagyerekéig”,  Alexits  akadémikus  „délceg  forradalmáráig”  és  Tabéry 

„szarvasbikájáig”. A képek és torz képek tarka kavargásából megnyugtató pasztell-színekkel 

emelkedik ki Németh László romantika ellen lázadó racionalista-pozitivista gondolkodója és 

Sarlóska Ernő elegáns, européer osztrák katonatisztje.

A Bolyai-geometria sokkal hamarább megtalálta a helyét a matematika, majd – Tóth 

Imre 1953-ban megjelent Bolyai-cikkével s azóta közölt kontra-euklidészi tanulmányaival – a 

gondolkozás történetében, mint az alkotója; Bolyai Jánosról sokféle képet rajzoltak, de Benkő 

Samu most megjelent monográfiája24 az első írás, amely a képek mögött az emberig férkőzött. 

S ezt igen határozottan hangsúlyozni kell, s nemcsak azért, hogy a könyv megérdemelt rangját 

elismerhessük. Azért is, vagy talán még inkább azért, mert Benkő Samu Bolyai Jánosában a 

sokféle  Bolyai-kép  szinte  mindegyikéből  (talán  még  a  „szarvasbikából”  is)  megtalálható 

valami,  de itt  a  részletek az egész kontextusába simulva saját  szerepüket  játsszák,  nem a 

különcöt  ábrázolják  többé,  hanem  a  különöst,  s  éppen  így  s  csak  így  –  sikerül, 

különösségében, az egyént a kor társadalmi és szellemi dinamikájába kapcsolni. Az eddigi 

23 Forrás:  Vekerdi  László:  Benkő  Samu:  Bolyai  János  vallomásai.  Zaklatottság  és  megnyugvás  –  Bolyai 
kéziratos hagyatékának elemzéséhez. In: Vekerdi László: Befejezetlen jelen. Bp., 1971. Magvető. pp. 486–
490. (Elvek és utak) – Első közlés: Valóság 12 (1969) No. 4. pp. 110–112. –  Benkő Samu: Bolyai János 
vallomásai (Bukarest, 1968) c. művéről.

24 Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Bukarest, 1968. Irodalmi Kiadó. 275 p. 



Bolyai János-képek – még a legrangosabbak is – maszkok, a Benkő Samué szellemi portré, 

amely a hitelesség (szavakban aligha megfogalmazható) élményét ébreszti az olvasóban.

Az első fejezettől (ahol Benkő Samu a kéziratok sorsáról számol be röviden) az utolsóig 

(amely Bolyai János filozófiáját az európai gondolkozás és a lokális társadalmi helyzet között 

keletkező – szikrák inkább, mint villámok fényében mutatja be) ez a hitelesség-élmény kísér 

és kísért, és nemcsak a kitűnően választott, eddig sehol nem publikált kéziratokból származó 

idézetek tömege miatt,  hanem elsősorban a szempont miatt,  amely a (nagy fáradtság árán 

rendbe szedett,  s gyakran bajosan kibetűzhető) kéziratokban meglátta és megláttatta a társ 

híján a papirossal beszélgető rendkívüli tehetség (meg) roppant gyürkőzéseit. 

„Most is csak azt mondjuk – figyelmeztet Benkő az egyik idézet után – amiről már 

korábban is  szóltunk:  csak az  képedjen  el  a  sorok olvasásakor,  akinek nem kellene 

számtalan  önellentmondással  szembenéznie,  ha  minden  gondolatát  leírná!  Bolyai 

kéziratai  a  gondolatok  tovagyűrűzését  úgy őrizték  meg,  ahogy az  összebonyolódott 

események tükrözésében éppen megfogalmazódtak.”

A tömör  önéletrajz-töredék idézése és  az  önéletrajzot  kísérő (inkább a hangulatot,  mint  a 

szöveget magyarázó) rövid kommentár alapján Benkő mesterien bontja ki a kéziratokból a 

matematika szépsége és fensége körül gyűrűző gondolatok rétegét; megmutatja a matematikai 

szépség kizárólagossá növekedését Bolyai lelkében, megérteti, hogyan válik a matematika az 

ízlést  és  az  igényt  meghatározó  normán  túl  etikai  erővé,  és  János  három  nagy  halálos 

fájdalmát  gyógyulni  segítő  írás:  a  három  nagy  sebét,  melyet  Gauss  furcsán  tartózkodó 

elismerése,  Lobacsevszkij párhuzamos felfedezése és atyjával való holtukig tartó mérkőzése 

ütött  Bolyai  János  lelkén.  Ez  a  három  terület  foglalkoztatja  az  eddigi  Bolyai-irodalom 

nagyobb s komolyabb felét is, Benkő azonban nem az eddig szokásos „ki a hibás” vagy éppen 

a prioritás-kérdések felől közelít, s nem az apa-fiú vagy a szolgálati viszonyok elemzése felől, 

hanem  belülről,  az  önnön  vágyaival  s  normáival  vívódó  Lélek felől,  s  kívülről, 

koncentrikusan,  a  tudományos  el-  és  megismerést  különféle,  marosvásárhelyi  és  európai 

társadalmi  és  akadémiai  hierarchiák  szerint  elrendező  környezet felől.  S  ebben  az  új 

perspektívában  különös  közelségbe  kerül  Marosvásárhely  és  Göttinga;  a  tekintélyelven 

alapuló  tudományos  feudalizmus zárja  őket  egy világba,  s  szigeteli  el  benne egymástól  a 

távolságnál  tökéletesebben  a  szereplőket.  Benkő  mesterien  érzékelteti  ennek  a  mindenütt 

jelenlevő s mindenütt uralkodó hierarchikus szemléletnek a világát s kapcsolatait; a Bolyai 

Farkas  és  Gauss  között  –  inkább  oda,  mint  ide  –  váltott  levelekkel  az  alkalmi  hírnökök 



szerepeltetésével, a Bolyai Farkasban élő Gauss-kép finom elemzésével, legfőképpen azonban 

azzal, ahogyan bemutatja, mint rombolódott le Bolyai Jánosban atyja Gauss-képe, s fejlődött 

ki helyébe szenvedélyes és szenvedéssel teljes gondolatok hosszú sorából az új reális Gauss-

értékelés.

A nővel és a betegséggel való – Bolyai sorsában többszörösen rokon és összefonódó – 

vívódás  rövid  ábrázolása  után  Benkő  a  könyv  talán  legmeglepőbb  részéhez  érkezik: 

megmutatja,  hogyan érthető  meg Bolyai  János sorsa és  tragédiája  a  korabeli  közép-kelet-

európai történelemből. Helyesebben nem is ezt mutatja meg, sokkal finomabb és sokkal a 

témához  illőbb  utat  választ:  a  kéziratok  gondolat-gomolygásából  bontja  ki  Erdély  akkori 

történetéből  azt,  ami  Bolyai  János  sorsában  és  gondolkozásában  tükröződött.  Ezekből  a 

tükrözött részletekből értjük meg azután, hogyan lehetséges, hogy 

„...az erdélyi művelődési élet… felhalmozott annyi energiát, hogy pályájára röppentsen 

egy rendkívüli tehetséget, Bolyai Jánost. A következőkben azonban már tehetetlennek 

bizonyult,  mert  társadalmilag  és  tudományosan  egyaránt  készületlen  volt  a  születő 

művek megértésére, befogadására és megbecsülésére.”

A fatálisan  félreértett  és  magánossá  váló,  de  korát  mindig  híven  tükröző  gondolkozás 

regisztrálta a bajt, s segíteni igyekezett. A saját kínján messze túl látó lélek magához méltó 

kereteket keresett s talált; a világ ésszerűsítését tűzte ki célul. Íme, az Üdvtan és a Tökéletes  

közállomány háttere. S ezután nem lehet majd – kiragadott példák alapján – elnézően vagy 

sejtelmesen mosolyogva tárgyalni erről a különös kéziratcsomóról, s nem lehet sajnálkozni és 

megbotránkozni  sem  miatta.  Két  világraszóló  alkotás,  az  Appendix és  a  Responsio 

érthetetlenül közönyös fogadtatásával halálra sebzett rendkívüli tehetség keresett itt kiutat a 

kínzó  pokolból,  melynek  lényegét  végül  is  a  társadalom  elrendezésében  ismerte  fel,  s 

gyógyszerét  az  elnyomott  parasztság  s  az  értelmiség  urak  és  katonák  elleni  békés, 

erőszakmentes világforradalmában találta meg.

Benkő Samu avatott vezetése nyomán meglepődve veszi észre s hiszi el az olvasó, hogy 

Bolyai János Rousseau tanítványa volt,  a romantika első nagy mesteréé, csak a természet, 

amely szerint az életet berendezni óhajtotta, nem az eredeti vad, hanem egy „okos, művelt 

második természeti állapot” volt. Az az állapot, ahol a jelent híven tükröző, a jövőt készítő, s 

itt reménytelenül magára maradott elme társakra találhatott volna. 

„Romantikus zaklatottság és sztoikus megnyugvás ellentétének egységéből rajzolódik ki 

Bolyai János szellemi arca. Magával ragadja a romantika sodrása, a korstílusé, mely a 



művészetben,  irodalomban,  tudományban,  de  még  a  közhasználati  tárgyak 

megformálásában  is  a  felfokozott  életérzésnek,  az  érzelmek  és  a  szenvedélyek 

lobogásának tárt utat, az alkotó tehetség szuverenitásának követelt elismerést, s elvárta, 

hogy a válaszút előtt álló társadalom a lángelme tanácsára hallgasson. De romantikus 

hevülete jéghegyekbe ütközik: az őt és művét körülfogó társadalmi közönybe. Ennek 

ellensúlyozására alakítja ki sztoikus életfilozófiáját, melynek előképéül nem annyira az 

antikvitás bölcselete, mint inkább a korábbi századok erdélyi kálvinista gondolkodása 

szolgált.”

„Zaklatottság és megnyugvás”. Az összefoglaló fejezet címe, a Bolyai-sors mottójaként, az 

olvasó  emlékezetébe  vésődik,  felejthetetlenül.  S  Benkő  Samu  Bolyai  Jánosa,  Huizinga 

Erasmusához, Lucien Febvre Lutheréhez és Illyés Gyula Petőfijéhez hasonlóan, előbb-utóbb 

kilép a történelemből, s útitársunkká válik.



A Bolyai-kutatás változásai25

Azt hihetnők, hogy ha valahol, hát a Bolyaiak körül igazán mindent megtettünk, ami csak 

kellőnek  s  illőnek  mondható.  Évfordulói  ünneplések,  tanulmányok,  monográfiák  és 

kiadványok emlékeztetnek érdemeikre; társulatok, intézmények, iskolák őrzik – hol hosszú, 

hol rövid o-val – nevüket; bélyegek, színielőadások, tévéfilm népszerűsíti alakjukat. Akinek 

ennyi  jó  kevés… És íme,  Sarlóska Ernő – akinél  többet  napjaink honi  Bolyai-kutatásáért 

aligha fáradozott bárki – most mégis arra figyelmeztet, hogy a honi könyvtári adatszolgáltatás 

legújabb  rendszeréből  kimaradt  Bolyai  János  neve.  Jelentéktelen  apróság,  könnyen 

kiigazítható – úgy lehet véletlen – hiba, gondolhatná valaki. Csakhogy a hiba – figyelmeztet 

rá Sarlóska – nem áll meg a könyvtári adatszolgáltatásnál, kezd behatolni a tudománytörténet-

írás gyakorlatába is. Ráadásul az ismertetett példa egyáltalában nem egyedüli és nem is első. 

Már Dirk J.  Struik is  kurtán-furcsán bánt  el  magyarra is  lefordított  s  amúgy méltán 

népszerű kis matematikatörténetében a Bolyaiakkal, Morris Kline 1972-ben megjelent vaskos, 

szakszerű és igen befolyásos könyve azonban egyszerűen Gauss közvetlen vagy közvetett 

hatására redukálja Bolyai János és Lobacsevszkij egész munkásságát. A tudománytörténet-írás 

Lobacsevszkij esetében hamarosan korrigálta Kline súlyos tévedését, ámde Bolyai Jánosról ez 

idáig  senki  el  nem  törölte  Kline  sötét  gyanúját,  hogy  apja  közvetítette  hozzá  göttingai 

diáktársának,  a  nagy  Gaussnak  zseniális  és  gondosan  titkolt  fölfedezését.  Igaz,  csak  föl 

kellene lapozni  a  Bolyai–Gauss-levelezést,  s  nyomban kiderülne,  hogy efféle  „közvetítés” 

lehetetlen,  mert  Gauss  nemcsak  göttingai  éveik  alatt,  de  még  1804-ben  is  igazolandónak 

tartotta Euklidész párhuzamossági posztulátumát, nem pedig tagadására kívánt új geometriát 

fölépíteni, s nagyon megritkuló levelezésükben ezentúl Gauss egy szóval sem utal a témára 

egészen 1831-ig, amikor Bolyai Farkas elküldi neki fia kész munkáját nyomtatásban. De ki üti 

fel ezt a nagy alakú, pompázatos, láthatóan díszelgésre és tán már új korában is antikváriumi 

ritkaságnak  készült  kiadványt?  Külföldön  bizonyára  senki,  még  a  viszonylag  igen  jól 

tájékozott  Jeremy  Gray  sem,  aki  1979-ben  a  legrangosabb  matematikatörténeti 

szakfolyóiratban  megjelent  fontos  tanulmányában  a  „tulajdonképpeni”  nem-euklideszi 

geometria  egyik  előkészítőjévé  (!)  „reinterpretálja”  Bolyai  Jánost,  Gauss  egyik 

„levelezőjévé”, s együtt tárgyalja Schweikarttal, mint akinek az eredményein Gauss „egyaránt 

sokat javított”. „Gauss ugyanis birtokában volt a térgörbület fogalmának, ami döntő a tárgy 

modern megfogalmazásának szempontjából.” 

25 Forrás: Vekerdi László: A Bolyai-kutatás változásai. = Természet Világa 112 (1981) No. 2. pp. 56–58.



Csakugyan  döntő,  ha  valaki  –  mint  Kline  nyomán  Gray –  a  differenciálgeometriai 

analízis  felől  vizsgálja  a  dolgot,  csakhogy  a  nem-euklideszi  geometria  története  ebből  a 

megközelítésből egyszerűen nem vizsgálható. A differenciálgeometriának ugyanis már csupán 

a  Bolyai–Lobacsevszkij-geometria  modelljeiben  jutott  döntő  szerep,  nem  pedig 

fölfedezésében, amint bárki könnyen meggyőződhet róla, ha átlapozza Weszely Tibor szép 

kicsi könyvét: „A Bolyai–Lobacsevszkij-geometria  modelljei”-t. De hát a tudománytörténet-

írás „racionális  rekonstrukciók”-ra építő divatos  modern irányát  egyebek mellett  éppen az 

jellemzi,  hogy  a  modelleket  következetesen  (bár  ritkán  tudatosan)  összetéveszti  a 

történelemmel. Így „tudta ki” egy rendkívül jól dokumentált ragyogó monográfiában legutóbb 

a kvantumelmélet  fölfedezéséből  Thomas S.  Kuhn Max Planckot,  s  miért  ne sikerülhetne 

hasonló szegény Bolyai Jánossal, ha tán még nem is Jeremy Gray a „Kuhnja”?

Robbanásszerű  kvantitatív  és  kvalitatív  fejlődése  után  a  tudománytörténet-írás 

napjainkra súlyos növekedési krízisbe került,  ámde túl ezen, gyaníthatók már egy új fázis 

körvonalai, ahol majd megint újrarendeződnek és újraértékelődnek a dolgok. Planckot nem 

kell félteni: mintaszerű kritikai kiadások és gondos analitikus tanulmányok a Kuhn kavarta 

vihar után hatalmas mágnesként az új tudománytörténeti közegben is valódi irányokba fogják 

terelni a tanulmányreszelékeket. De a Bolyaiak esetében úgyszólván teljesen hiányoznak a 

használható kiadások, és nem dúskálhatunk gondos analitikus tanulmányokban sem. Ami ezen 

a téren számításba jöhet, az is majdnem mind határainkon kívül keletkezett. A honi Bolyai-

kutatás erős oldala máig a Bolyai-filológia, egyéb téren – Sarlóska Ernő egyedüli kivételével 

–  messzire  kötelességei  és  (elméleti)  lehetőségei  mögött  maradt.  Így  ha  rövidesen  nem 

változik a helyzet, könnyen előfordulhat, hogy Bolyai János a növekedési krízis elmúltával is 

megmarad  „előkészítő”  helyén  Taurinus  és  Schweikart  mellett,  ahová  a  racionális 

rekonstrukciók  –  feltehetően  múló  –  divatja  „strukturálta  át”.  De  mit  tehet  itt  a  honi 

tudománytörténet-írás? Ehhez mindenekelőtt vázolni kell – bármily durván –, hogy milyen és 

hogyan fejlődött.

A honi tudománytörténet-írás a múlt század végén az összegező nemzeti és egyetemes 

tudománytörténetek  nagy  periódusát  mulasztotta  el,  a  századfordulón-századelőn  a 

megélénkülő  tudománytörténeti  filológiát,  az  utóbbi  fél  évszázadban  az  analitikus 

tudománytörténet-írás hatalmas hullámát. Az összegező nemzeti tudománytörténetek azóta – 

mindenekelőtt  Gombocz Endre,  Magyary-Kossa  Gyula,  Jakucs  István,  M. Zemplén Jolán, 

Dávid Lajos,  Szénássy Barna,  Szőkefalvi-Nagy Zoltán,  Szabadváry Ferenc fáradozásainak 

köszönhetően  –  pótlódtak,  olykor  fényesen;  születtek  igen  jó  filológiai  tanulmányok  is, 

például Rapaics Raymund második világháború előtti monográfiái vagy Jelitai József munkái, 



s később Allodiatoris Irma, Bendefy László, Kádár Zoltán, Károlyi Zsigmond, Huszár György 

s még néhány,  főleg a  Magyar  Orvostörténelmi  Társaság rangos folyóirata  köré tömörülő 

szerzők  nélkülözhetetlen  szaktudomány-történeti  publikációi.  Az  új  analitikus  irányok 

jelentőségét azonban egyedül Rényi Alfréd értette meg; ő tette lehetővé s támogatta Szabó 

Árpád  ma  már  klasszikus  kutatásait  a  görög  matematika  kezdeteiről,  ő  segítette  az 

infinitézimális  számítás  kialakulását  firtató  vizsgálódások  –  halálával  végleg  elakadt  – 

kezdeteit. Ezenkívül művelte olykor néhány nagy „outsider” a modernebb irányokat: a fizikus 

Simonyi Károly és az író Benedek István. Éppen az ő Semmelweis-könyve mutatja különben 

legszebben, hogy mit veszített egy hasonló munka meg nem írásával a Bolyai-kutatás. 

Pedig a Bolyaiak életét, korát és műveit tárgyaló modern monográfiának létrejöttek az 

idők során legszükségesebb előkészítő feltételei. Már Koncz József úgy összeállította Bolyai 

Farkas életrajzát, hogy ahhoz Benkő Samu kutatásaiig lényegében senki semmi újat nem tett, 

de Bolyai Farkas életrajza tekintetében még Bedőházi annyiszor ócsárolt könyve sem marad 

el  Paul  Stäckel,  Dávid  Lajos  vagy Alexits  akadémikus  későbbi  monográfiái  mögött.  Sőt 

Bedőházi még Bolyai Farkas matematikusi nagyságát is látja olyan jól, mint Stäckel, s majd 

csak  Szénássy  Barna  jutott  tovább,  kiemelve  Bolyai  Farkas  néhány  mai  matematikai 

szempontból releváns – főként sorelméleti és „halmazelméleti” – eredményét. A Tentamen 

helyét  kora  matematikájában azután  Weszely Tibor  vázolta,  s  hangsúlyozta  jelentőségét  a 

matematikai  logika  és  a  matematikai  alapkutatások  fejlődését  előkészítő  művek  sorában. 

Végül  pedig  Benkő  Samu gondos  kutatásai  föltárták  Bolyai  Farkas  nevelői  nagyságát  és 

technikai géniuszát, s bemutatják a kort,  melyben munkálkodnia adatott.  Akad ugyan még 

kutatnivaló bőven (például  barátsága Gauss-szal,  kapcsolata  a  Magyar  Tudós Társasággal, 

vagy Göttinga – Fogarasi Sámuel korabeli leírása alapján az eddigitől igencsak különbözőnek 

látszó – világa), mégis a keretek többé-kevésbé tisztázottak.

Bolyai  János  esetében  úgyszólván  napjainkig  éppen  egy  ilyen  elfogadható  keret 

hiányzott  leginkább.  Benkő  Samu  megrendítően  szép  monográfiájáig  csupa  rendőrségi 

mozaikképekhez hasonló torzítások ismétlődtek Bolyai János szellemi arcvonásairól, Sarlóska 

Ernő  úttörő  tanulmányaiig  egyszerűen  nem  lehetett  elhelyezni  Bolyai  János  alakját  és 

észjárását a kor szokásvilágában és eszmerendszerében, Tóth Imre meghökkentően szellemes 

kutatásaiig  pedig  jóformán  még  azt  se  tudtuk,  micsoda  történetileg  a  nem-euklideszi 

geometria. Ők hárman – három különböző szempontból s roppant különböző módszerekkel – 

közelítették  meg  először  hitelesen  és  érvényesen  Bolyai  János  nagyon  nehezen 

megközelíthető világát.



Benkő  Samu  a  rengeteg  és  sokszor  alig  kibetűzhető  kézirat  alapján  először  is  a 

különféle Bolyai János-torzképekkel számolt le; az „izgága”, a „kötekedő”, a „párbajhős”, a 

„szarvasbika”, a „gyűlölködő”, a nagy felfedezése meg nem értését követően „elboruló” és az 

Üdvtan „fájdalmas eltévelyedéseibe” merülő vagy egyenesen „őrült” Jánosokkal. De mindezt 

nem  úgy  teszi,  hogy  az  eddig  pszichologizáló  és  mélypszichologizáló  János-képekkel 

szembepszichologizál egy normális Jánost. Benkő Samu békében hagyja Bolyai János annyit 

hánytorgatott szegény „lelkét”, és hagyja beszélni a szövegeket. S mert betűről betűre ismeri 

az egész anyagot, és mert nagyon jó történész, megszólalnak neki a szövegek. A többi már 

egyszerű,  „csak” le  kell  kottázni,  ez  már „csak” írni  tudás  kérdése.  Szerencsénkre Benkő 

Samu nemcsak szuverén történész, hanem nagy író is, a magyar nyelv szerelmes és féltékeny 

mestere, így aztán  Bolyai János vallomásaiból úgy lép elénk a történészek-matematikusok-

írók  meghurcolta  „szegény  János”,  mint  valami  felejthetetlen  regényhős,  a  maga  életes 

valóságában.  Benkő  Samu a  mesterien  idézett  és  elemzett  szövegekből  elővarázsolta  –  a 

zaklatottság és megnyugvás nagy ritmusaiban lélegző – hőse hiteles arcvonásait. 

S  mintha  varázsütésre:  hirtelen  maguktól  megoldódnak  a  Bolyai-sorsra  bogozott 

„problémák”; az idült „apa-fiú viszály”, Bolyai János „Gauss-gyűlölete”, „irigy vetélkedése” 

Lobacsevszkij  1840-es  művével,  matematikai  géniuszának  „Üdvtanra  fecsérlése”, 

„belezavarodása” magány okozta „gyanakvásaiba”. Sejtette pedig már Alexits akadémikus, 

hogy olyan műveket, mint a  Raumlähre, nem lehet zavarodott elmével írni, hiszen éppen ő 

vette észre – ez kis könyvének nagy érdeme –, hogy Bolyai János az élete utolsó éveiben írt  

Raumlährében  fél  évszázaddal  később  megszülető  s  nagyon  nagy  jövőjű  matematikai 

diszciplína, a topológia alapjait rakta le. Sejtette, hogy Bolyai Jánost az ötvenes évek elejének 

merev szkémái szerint ítélte meg, amelyek csak egyféle „üdvöt” engedélyeztek, ami nem volt 

a Bolyaiéval összeegyeztethető. Benkő Samu ellenben valódi társadalmi és szellemi kereteket 

kanyarít hőse köré; látja az akkori Erdélyben – százados nagy munkák és áldozatok árán – 

összegyűlt energiákat, amik elegendőek voltak immár egy nagy géniusz felröppentéséhez, de 

pályán  tartásához  nem.  Kora  társadalmi  és  szellemi  realitásába  gyökerezteti  Bolyai  János 

tragédiáját,  s  az  álproblémák  így  nyomban  szertefoszlanak.  Az  Üdvtan  is  egyszeriben 

hazatalál  a  kor  nagy  társadalmi  utópiáinak  társaságában,  nem  mint  egy  bomlott  és 

gyanakvásai  üldözte elme különc terméke,  hanem mint  az  Appendix szerzőjéhez méltó és 

mélyen  az  európai  és  kiváltképpen  az  erdélyi  valóságban  gyökerező  nemes  és  lángeszű 

alkotás. Gáll Ernő azután szépen föl is vázolta az Üdvtan köré az egész erdélyi utópisztikus 

gondolkozás fejlődését. 



Más szellemben és más eszközökkel, de ugyanígy a dokumentumok közvetlenségéből 

és áradó bőségéből  közelít  Bolyai  János alakjához és  sorsához Sarlóska Ernő.  Sarlóska – 

évekkel megelőzve a mifelénk mostanság föllendülő Monarchia-kutatásokat – látja jól, hogy 

Bolyai János Bécsben egy tág horizontú világba jutott, amiből később se lépett ki soha. Merő 

anakronizmus  őt  Marosvásárhelyre  bezárni.  Mindvégig  a  szellemi  Európa  ama  nagy 

polgáraihoz  tartozik,  akik  Hölderlintől  és  Bolzanótól  Dosztojevszkijen  át  Nietzschéig 

megismerték  és  vállalták  a  végsőkig  gondolt  gondolatok  szigorú  keménységét.  Mert  a 

gondolatok mögött látni kell a gondolkozót is! „Bolyai Jánost nem az elismerés kimaradása, 

hanem a reátörő gondolatok árja sodorja ki társadalmából. Nem a barikádokon kell keresni 

hozzá  a  mindent  megmagyarázó  tettet.  A  tizenkilencedik  század  nagy  magányosai 

szolgáltatják a kulcsot sorsához, azok a sóhajok, melyek keseredetten először adnak számot a 

kalandról, mely arra vár, ki az ideák ingoványába téved.” 

A Bolyaiak  –  apa  és  fiú  –  nem holmi  provinciális  nyomorba  süllyedt  s  kínjukban 

egymást  tépő  szerencsétlenek;  alakjuk  és  sorsuk  –  gyönyörű  levelekkel  dokumentált 

harmóniájában – az európai  gondolkozás  főáramába tartozik,  szervesen és kitéphetetlenül. 

Kihagyásuk az európai szellem egész történetét  károsítja és hamisítja meg, hiszen bennük 

Descartes-hoz,  Rembrandthoz,  Galileihez,  Spinozához,  Newtonhoz,  Leibnizhez,  Pascalhoz, 

Kanthoz,  Bolzanóhoz  foghatóan  revelálódik  az  újkori  gondolkozás  fő  jellemvonása:  a 

geometria  sugalmazása.  Senki  hozzájuk  foghatóan  nem  értette  meg,  hogy  milyen 

felbecsülhetetlen  Euklidész  jelentősége  Európa  szellemi  életében!  Mert  az:  nem véletlen, 

hogy  a  könyvnyomtatás  első  évszázadaiban  a  Biblia  után  az  Elemeket  nyomtatták  ki 

legtöbbször. Európa morálja sui generis geometriai morál, melynek tükrében radikálisan újra 

kellett gondolni az igazságok anatómiáját. S ennek során szükségképpen ki kellett derüljön, 

hogy az Igazságok Nagy Láncolata nem létezik, s a geometria igazsága előtt minden ember 

egyenlő.  „A  Bolyaiak  nem  csupán  egy  megoldásra  váró  feladatot  örököltek  szellemi 

múltunkból, de egy hitvilágot is. Ez kap hangot a Tentamen bevezető soraiban: »A mathesis 

tiszta forrásából merített igazság… segítségével behatóbban ismerjük meg a belső és külső 

világot,  úgy  hogy  napfényre  kerül  a  világban  élő  igazság,  és  megszületik  az  erény.«  A 

»mathesis  universalis« ígérete ragyog fel  a jövőbe tekintő szem előtt…” S ezt az ígéretet 

követte azután élte utolsó percéig az Üdvtan sorait rovó Bolyai János. Csak innét érthető meg 

a  Bolyaiak  szándéka,  sorsa,  munkája,  pátosza:  nem  egyszerűen  ilyen  vagy  olyan 

matematikusok  ők,  de  az  újkori  gondolkozás  megkerülhetetlen  sarkkövei.  „Az  idő 

többféleképpen is érleli a maga gyümölcseit. Bolyai János merengése a jövőről az Üdvtanban 

bontogat  új  vágyakat  –  a  sóvárgó  szív  a  matematikán  túl  feszíti  kíváncsiságát,  és  az 



»emberiség«  szolgálatára  kíván  lenni.  Az  embert  kifelejteni  az  ilyen-olyan  megállapítás 

mögött, csak a »tudomány vívmányaira« szegezni tekintetünket – elégtelen.” 

Sarlóska  Ernő  (jóformán  még  idehaza  is  ismeretlen)  kutatásaival  szép  összhangban 

éppen  ezt  a  matematikából  fakadó  matematikán  túli  követelményt  realizálja  Tóth  Imre  – 

szerencsére világszerte egyre jobban ismert és elismert – munkássága, egész nem-euklideszi 

tudományfilozófiája. Senki Tóth Imréhez foghatóan nem ismeri a nem-euklideszi geometriák 

matematikai, történeti, filológiai és filozófiai rejtélyeit; e nélkül a mindenre kiterjedő alapos 

ismeret  nélkül  el  sem lett  volna  képzelhető  nagy fölfedezése,  hogy  a  „kontraeuklidészi” 

lehetőség  –  Arisztotelészből  bőségesen  dokumentálhatóan  –  jókor  fölbukkan  a  görög 

geometriában.  Ez  a  fölfedezés  meghozta  számára  a  megérdemelt  szakmai  világhírt,  neki 

azonban csupán kiindulásul szolgált, ahonnét, egyre magasabb kilátókba emelkedik. Először 

is „rehabilitálta” végre Euklidészt, hiszen a párhuzamossági posztulátum tudatos választásával 

a nagy alexandriai a paralellák egyik lehetséges megoldását teremtette meg. S nem csak a 

görög geometria  történetét  kell  ennek  a  felismerésének  fényében  újragondolni;  észre  kell 

venni azt is, hogy az újkor eleji Európa Euklidész-imádatában eme lényegében morális – hisz 

logikailag meg nem indokolható – döntés izgalma munkál. Arisztotelésznél ez a döntés még 

nem  teremtő:  szabadon  maradt  a  választás  a  két  lehetőség  között.  Hanem  most 

transzcendálódik  a  morális  döntés,  s  metafizikai  szükségszerűség  jellegét  ölti  a 

párhuzamossági posztulátum. 

Ez  az  a  hatalmas  fal,  amivel  Gauss  nem  merte  ütköztetni  a  maga  matematikai 

fölismerését:  „antieuklidészi  formájában  a  nem-euklideszi  geometria  szükségképpen  a 

geometriai fikció logikai szörnyetegének látszott.” Ámde Bolyai János nem a nem-euklideszi 

geometriát fedezte fel. Neki a nem-euklideszi geometria ingyen ajándékként adódott, miután 

fölfedezte,  szó szerint  megteremtette  az abszolút  geometriát,  azt  a Harmadikat,  ahonnét  a 

Másik kettő kibonthatta a maga külön és önmagában megtámadhatatlan igazságát.  Hanem 

ezáltal  a  geometriai  igazság,  egyáltalán  az  igazság  radikálisan  és  végleg  relativizálódott: 

mindig csak egy meghatározott axiómarendszerre vonatkoztatva lehet ezentúl értelme. „A régi 

görög geométerek, Saccheri, Lambert, Taurinus nem a nem-euklideszi geometria előkészítői, 

hanem  egy  antieuklideszi  rendszer  építői,  melynek  csupán  azt  a  szerepet  szánták,  hogy 

igazolja  az  euklideszi  geometria  egyetlenségét.  A geometriai  igazságok  és  univerzumok 

szimultaneitásának a fogalma tökéletes novum, soha azelőtt nem létezett idea, amely csakis a 

nem-euklideszi  geometria  megalapozásával  jöhetett  létre.  Ennek  az  ideának  nincsenek 

elődjei… Robbanásszerű kifejlődése nem holmi lassú kumuláció eredménye.” 



Így  értendők  Bolyai  János  híres  1823-as  szavai:  „Semmiből  egy  ujj  más  világot 

teremtettem.” De Bolyai János – és ez tán a dologban a legkülönösebb – új világát nem a 

semmiből  teremtette,  „hanem egy  már  meglévő  világból.  A nem-euklideszi  geometria  az 

eukleidészi  világ  belsejében  keletkezett.  A semmiből  könnyű  világot  teremteni,  mert  az 

ürességre vonatkoztatva a világ konkrét struktúrája semmi lehetetlent nem tartalmaz. Ámde 

nagyon  nehéz  egy  már  adott  világból  létrehozni  geometriai  objektumok  eme  világra 

vonatkoztatva lehetetlen univerzumát úgy, hogy a tagadott világ is igaz és valódiként őrződjék 

meg.”  Éppen  ezt  tette  Bolyai  János,  éppen  ez  fölfedezésének  beláthatatlan  filozófiai 

eredménye:  az  önmaga  tudására  ébredt  gondolat  szükségképpen  ellentétes  világok  és 

igazságok  koegzisztentiáját  és  kölcsönös  tolerálását  követeli  meg.  Nem szűnt  meg  hát  a 

geometria sugalmazása, de a geometria és etika hagyományos viszonya megfordult: nem az 

etikát kellett többé more geometrico megalapozni, hanem a geometriát – more ethico – szabad 

választásra fölépíteni.

„Az idő többféleképpen is érleli a maga gyümölcseit.” A Benkő Samu – Sarlóska Ernő –

Tóth Imre vázolta tágas távlatokban immár elférne a Bolyaiakról  szóló teljes monográfia. 

Kiadóinknak vajon nem elsősorban ezt kellene-e serkenteni, s csak ezután a maguk korában 

érdemes,  de  napjainkra  reménytelenül  elavult  művek  díszes  újrakiadásával  bíbelődni?  És 

vajon mikor fognak, mikor lehet végre hozzákezdeni a Bolyai-iratok réges-rég esedékes – és 

Fráter Jánosné mintaszerű katalógusában részben már előkészített – kritikai kiadásához? S a 

lassacskán honunkban is  megszerveződő tudománytörténeti  kutatások vezetői  vajon mikor 

fogják  növekvő  presztízsüket  arra  is  hasznosítani,  hogy  segítsék  az  értelmes  Bolyai-

tanulmányokat a rangos nemzetközi folyóiratokban megjelentetni? Vagy netán történetírásunk 

honi  fórumain?  Szónoki  kérdések  ezek,  jól  tudom.  De  súlyos  mulasztásaink  kicsi 

pótlásaképpen kiadhatná legalább valamelyik könyvkiadónk Sarlóska Ernő nagyon nehezen 

megtalálható Bolyai-tanulmányait.26

26 Sarlóska Ernő néhány fontos írása: (– a szerk. kieg.) 
Bolyai  János  házassága  a  köztudatban  és  a  dokumentumok.  Bp.,  1961.  14  p.  (A Magyar  Tudományos 
Akadémia Könyvtárának Közleményei 23.)
Bolyai Farkas, ahogy egy diákja emlékezetében élt. = Magyar Tudomány 8 (1963) No. 2. pp. 141–146. 
Bolyai  János  –  a  katona.  Bp.,  1965.  Akadémiai.  pp.  341–387.,  33  képmell.  (A Magyar  Tudományos 
Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei 15/4.) 
Bolyai János híre. = Valóság 11 (1968) No. 3. pp. 80–92. 
A 150 éves „Bolyai”. Társszerző: Gazda István. = Természet Világa 104 (1973) pp. 482–484. 
A Tér Tudománya – közkézen. = Valóság 17 (1974) No. 12. pp. 90–97. 
A mathesis az a gyertya Bolyai Farkas eszmevilága = Tiszatáj 29 (1975) No. 2. pp. 42–47. 
Az utópista Bolyai Farkas. Társszerző: Gazda István. = Világosság 18 (1977) No. 7. pp. 443–445. 
A két Bolyai – az idő sodrában. In: Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. 2. bőv. kiad. Bp., 1979.  
Gondolat. pp. 359–380.
Göttinga a magyarok szemével. = Honismeret 7 (1979) No. 4. pp. 43–45. 
A könyvek könyve. (Euklides: Elemek.) = Természet Világa 115 (1984) No. 5. pp. 239–240.



A teljesség igényével. A harmadik lépés27

Weszely Tibor művéről

Weszely  Tibor  könyve28 nem  egyszerűen  egyike  a  Bolyaiakról  írt  új  könyveknek,  a 

Bolyaiakról írt jó könyveknek, bár az is, kétségkívül. Az, mert Stäckelhez méltó alapossággal 

ügyel  szöveg  és  kommentálás  követelményeire,  Sarlóska  Ernőhöz  fogható  éberséggel  a 

körülményekre; Benkő Samut követi a történeti és emberi vonatkozások summázásában; Tóth 

Imrét és Toró Tibort a matematika- illetve természetfilozófiai összefüggések ismertetésében. 

Persze  csak  röviden  szól  az  utóbbiakról,  hiszen  a  címnek  megfelelően,  Bolyai  János 

matematikai munkásságát  mutatja  be,  és  éppen  ez  a  könyv  nagy  újsága,  éppen  ezáltal 

különbözik  alapvetően  az  eddigi  Bolyai-monográfiáktól  és  -tanulmányoktól.  De  hiszen  – 

mondhatná valaki – éppen ezeket a matematikai tényeket ismertük eddig is a legpontosabban, 

hiszen már Stäckel páratlan szakértelemmel tisztázta az Appendix s a kéziratos feljegyzések és 

töredékek  matematikai  és  matematika-történeti  jelentését  és  jelentőségét,  már  Schlesinger 

Lajos  és  R.  Bonola  pontosan  elhelyezte  az  Appendixet  a  19.  századi  matematika  nagy 

vonulatában,  s  aztán  Kürschák  József,  Dávid  Lajos,  Alexits  György,  Szász  Pál,  Szénássy 

Barna,  Kárteszi  Ferenc,  Neumann  Mária,  Salló  Ervin  kommentárjai  és  tanulmányai  sorra 

hasznosan  segítettek  megérteni  –  különböző  szempontokból  átvilágítva  –  a  súlyos  kicsi 

könyvet.  Ha a  matematikai  töredékekhez Stäckel óta  tényleg nem is igen nyúlt  senki,  azt 

hihettük, hogy az Appendix matematikáját legalább maradéktalanul megértettük. S bizonyára 

így is volt ez, de tán épp az volt a baj, hogy nagyon is megértettük: maradéktalanul. A szó 

kétféle értelmében is.

Az első, szó szerinti értelemben úgy, hogy nemigen éreztük szükségét hozzáolvasni az 

Appendixhez a „maradékokat”:  Bolyai János kéziratos följegyzéseit  és töredékeit.  Weszely 

most  mindezeket  gondosan  figyelembe  veszi,  s  Bolyai  János  egész matematikai 

munkásságának  hátterében  hirtelen  az  Appendix is  másként  látszik:  eltolódnak  eddigi 

hangsúlyok, színeződnek és új értelmet nyernek centrális részletek. Előtérbe kerül például – 

illetve még inkább előtérbe kerül, hisz már Stäckel és utána Dávid Lajos kellően hangsúlyozta 

– a k paraméter és – de ez már Weszely érdeme – nyomban szembetűnik görbületi paraméter 

jellege. Ismételten és találóan hangsúlyozza Weszely Bolyai János nagy fölismerését, „hogy a 
27 Forrás: Vekerdi László: A teljesség igényével. A harmadik lépés. = Természet Világa 113 (1982) No. 9. pp. 

400–401. (Weszely Tibor művéről)
28 Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága. Bukarest, 1981. Kriterion. 380 p., 8 t. 



nem-euklideszi tér felületeinek megvan a maguk sajátos belső geometriája”. Weszely Bolyai 

Jánosa éppen ezt a belső geometriát határozza meg a k paraméterrel, melynek viselkedésével 

könnyen  osztályozhatja  a  nem-euklideszi  tér  állandó  görbületű  felületeit:  „a  gömbön  az 

elliptikus, a paraszférán az euklideszi (parabolikus), a hiperszférán (amely osztályba tartozik a 

hiperbolikus sík is) az S-rendszer (a hiperbolikus geometria) érvényes”.  A k minden adott 

véges  értéke  meghatároz  egy  nem-euklideszi  geometriát,  így  itt  mintegy  természetes 

mértékegységnek  tekinthető,  és  akár  el  is  hagyható  a  képletekből.  Így  jár  el  csakugyan 

Lobacsevszkij; „nála sehol nem szerepel explicit alakban a  k görbületi paraméter”.  Bolyai 

kezében ellenben a k paraméter valóságos szonda, melynek központi szerep jut az Appendix 

fölépítésében: a hiperbolikus sík egész bonyolult belső geometriájának kidolgozásában és – az 

akkortájt szokatlanul tisztán (atyjától tanultan) alkalmazott határátmenet segítségével – az S-

rendszer ∑-rendszerhez való viszonyának meghatározásában. Valóságos varázskulcs Weszely 

kezében a felületek belső geometriája, melynek segítségével sorra nyitja az  Appendix nem 

mindig könnyen nyitható zárait. A felületek belső geometriája felől nézve azután a komplex 

számok  természetét  firtató  Responsio is  nyomban  az  Appendix természetes  és  szerves 

folytatásaként jelentkezik, és gyönyörű fény derül rá, miért szerepel az imaginárius egység 

annyiszor az S-rendszer képleteiben: „»a  szférikus (gömb) felületek paraméterei  valósak, a 

hiperszférikus felületeké pedig képzetesek.«” Vagy amint a Toldalék részletesebben kifejti: „»a 

gömbi  trigonometria  képletei,  melyek  az  említett  Appendixben  Euklidész  XI.  axiómájától 

függetlenül  vannak  bebizonyítva,  a  [hiperbolikus]  sík  trigonometriai  képleteivel 

megegyeznek, ha (az alább majd bemutatott módon) a gömbi háromszög oldalait valósaknak, 

az egyenes vonalúét pedig képzetesnek tekintjük, úgy, hogy ami a trigonometriai képleteket 

illeti a [hiperbolikus] sík képzetes gömbnek tekinthető.«” És a képzetes gömb sugara k/i. És 

mivel k→∞ esetben a ∑-rendszert kapjuk, a k meghatározásával dönteni lehetne a két rendszer 

között, „ha sikerül az általa levezetett hiperbolikus geometriai képletek felhasználásával egy 

olyan összefüggéshez jutni, amelyből a k értéke pontosan meghatározható”. Ám a gömbi és a 

hiperbolikus  trigonometria  képleteinek  formai  azonossága  mutatja,  hogy  ilyesmi  nem 

sikerülhet.  „»A trigonometria  segítségével  tehát  –  idézi  Weszely Bolyai  Jánosnak ebből  a 

szempontból  alapvető  töredékét  –  nem  megy:  annak  minden  alkalmazásánál  csak 

megegyezéseket  kapunk  a  határozatlan  rendszerben;  a  rendszer  meghatározása  sohasem 

következik be. Ezzel a k meghatározatlan volta ki van mutatva.«” Azaz „Bolyai János a XI. 

axióma  bebizonyíthatatlanságát  arra  alapozta,  hogy  a  nem  euklideszi  trigonometria  

alkalmazása nem vezet ellentmondásra.”



Weszely  Bolyai  Jánosa  rendkívüli  gondot  fordít  az  ellentéttelenség  vizsgálatára.  Az 

összegyűjtött  és  elrendezett  följegyzései  és  töredékei  mutatják,  hogy milyen messzire  – s 

milyen messzire saját kora elé! – jutott ezen a nagyon nehéz és jellegzetesen mai területen. Jól 

látja  Weszely  és  nyomatékkal  hangsúlyozza  az  F-felület  óriási  jelentőségét  ebből  a 

szempontból: „Az F-felület az euklideszi geometriának S-rendszerbeli modellje”. A modell 

fogalma  és  alkalmazása  Bolyai  János  művében  jelent  meg,  ő  teremtette  meg  az 

ellentétmentességi  vizsgálatok  máig  használatos,  centrális  módszerét.  „Bolyai  még  azt  is 

észrevette, hogy itt,  a teljes megoldás érdekében, a fordított tételre is szükség van; vagyis 

hogy létezzen egy olyan euklideszi térbeli felület, amelyen a hiperbolikus síkgeometria tételei 

érvényesek.”  És  szinte  megjövendölte  a  Responsio 9.  §-ában  ezt  az  évekkel  későbben 

fölfedezett modellt: „»a [hiperbolikus] sík egy képzetes sugarú gömbnek tekinthető«”. S azt is 

tudta  tisztán,  „hogy  a  síkbeli  ellentmondástalansággal  még  nincs  eldöntve  a  térbeli 

ellentmondásmentesség kérdése”.

Erről a magaslatról érthetők meg csak Lobacsevszkij munkájához fűzött észrevételei. A 

tudománytörténet-írás  eddigi  gyakorlatával  ellentétben  Weszely  Bolyai  Jánosnak  a 

Geometriai vizsgálatokhoz írt észrevételeiben és korrekcióiban nem a (jogos) „sértődöttsége” 

miatt „féltékeny” vagy éppen „irigy” géniusz szőrszálhasogatásait látja, nem restelli gondosan 

újraszámolni a kifogásokat, s nem kis meglepődéssel kell észlelnie, hogy Bolyainak minden 

esetben igaza volt, mikor azt állította, hogy – egyébként szívesen és nagyszerűen elismert – 

szellemi  vetélytársa  hibázott.  S  ezzel  nem csupán Bolyai  emberi  s  matematikusi  hírnevét 

tisztázta. Fényesen igazolta azt is, hogy sohasem felesleges és hiábavaló véglegesen elintézni 

vélt kérdések újragondolása. A maradéktalan megértés elégedettsége épp a megértést gátolja.

Efféle végleges megértettségbe zárta be a történetírás az Appendixet is, maradéktalanul. 

Bolyai  János  nagy  fölfedezéséül  a  párhuzamosak  kétezer  esztendős  problémájának 

megoldását tekintették, a nem-euklideszi geometria – Gauss-szal és Lobacsevszkijjel egyidejű 

– kidolgozását. Nem alaptalanul, hiszen munkássága ezt is tartalmazza. Ámde Weszely Tibor 

könyve  kiszabadította  Bolyait  a  paralellák  börtönéből,  s  megmutatta  azt  a  mérhetetlenül 

tágasabb teret, amit lángelméje túl a paralellákon a matematikai gondolkozás egész világába 

nyitott. A paralellák inkább csak ablak volt, amelyen keresztül bepillantott ebbe a csodálatos 

új világba, a modern matematika világába. Az eddigi matematikatörténet-írás Bolyai János 

könyvét többnyire e felől a kétezer éves „ablak” felől vizsgálta, Weszely radikálisan fordított 

a nézőponton: az ő Bolyai Jánosa határozottan a jövő, napjaink matematikája felé tekint. S így 

látszik csak igazán, mennyire az az  Appendix, aminek Bolyai nevezte:  Scientia spatii… És 

csak  ebből  az  új  nézőpontból  derül  ki  igazából  a  kicsi  könyv  mérhetetlen  nagysága.  De 



kiderül  az  is,  hogy  semmi  értelme  többé  prioritási  vitáknak,  vádaskodásoknak, 

elhallgatásoknak,  a  három  szellemóriás  indulhatott  közös  alapokról,  jutni  ellenben 

mindenképp egészen máshová jutott. Hanem ezáltal új feladatok egész sora merül fel. A 19. 

századi  matematika  történeti  kutatása  épp  napjainkban  élénkül  meg hallatlanul,  épp most 

mélyül el, s a kibontakozó új képből nem hiányozhatnék Bolyai János (valódi jelentősége és 

jelentése szerinti)  matematikai  munkássága.  Weszely Tibor  új  Bolyai  Jánosa.  Igazán nagy 

történetíráshoz illően Weszely könyve nem annyira lezár, mint inkább megnyit kérdéseket; 

kérdéseket, melyek útbaigazíthatnak a múlt roppant bajosan áttekinthető terepén. Ebben az 

értelemben  írta  Tóth  Imre  Benkő Samu Bolyai-könyvéről,  hogy Stäckelé  után  a  második 

lépés. Weszelyé a harmadik.



Újragondolni vagy megérteni29

Bolyai János a matematikában és a történetírásban

Szokásunkká válik  lassan a  Bolyai-kutatás  elmarasztalása.  Legutóbb például  Nagy Ferenc 

közölt elmaradásaink felszámolását sürgető lelkes tanulmányt a miskolci Napjaink hasábjain. 

Gondosan dokumentált  írásában joggal figyelmeztet  arra  a mérhetetlen veszteségre,  ami a 

Bolyai-kutatást  János  jó  néhány  levelének  –  nincsen  rá  enyhébb  szó  –  galád 

megsemmisítésével érte még a múlt században, nem ok nélkül háborog Szily Kálmán János 

iránti  értetlensége  miatt  sem,  és  ugyanígy felemlegethette  volna  a  Bolyai-láda  jól  ismert 

„utaztatását” Marosvásárhely-Budapest-Marosvásárhely között, vagy a Tentamen és a Gauss-

Bolyai-levelezés díszes köteteivel eleddig elakadt Bolyai-kiadást. Van tehát mit pótolni elég: 

bizonyára nem ok nélkül hangsúlyozza Nagy Ferenc: 

„Eljött az ideje, hogy Bolyai alakját, egész életművét kritikával teljesen megtisztítsuk, 

és végre az őt megillető helyre állítsuk… Elejétől kezdve újra át kell gondoljuk az egész 

Bolyai-kérdést.”

De hát  mikor,  s  miért  jön  el  valaminek  az  ideje?  Az embernek  óhatatlanul  eszébe  jut  a 

fáradhatatlan Schmidt Ferenc, akinek érdemeit ugyan már Stäckel elismerte nagy könyve néki 

ajánlásával, de aztán (egy lelkes kis temesvári kutatócsoporttól eltekintve) úgy elfelejtődött, 

hogy  legutóbb  Szénássy  Barna  –  Fejér  Lipót  hagyatékát  rendezgetve  –  mint  ismeretlen 

adatokra hívhatta föl a figyelmét a Bolyai János ügyében folytatott kiterjedt levelezésére. A 

Szénássy  által  közölt  néhány  részlet  kellőképpen  igazolja  a  Schmidt-dosszié  alapvető 

fontosságát a Bolyai-kérdés szempontjából, de egyúttal mutatja azt is, hogy bizony a derék 

Bolyai-kutató építész ügyében is akad jóvátenni való bőven. És ki emlegeti ma már szegény 

Szabó Pétert, aki pedig mindőnket hálára kötelezett gyöngybetűs másolataival. Egyedül Fráter 

Jánosné szól tán róla az őt megillető szakértő szeretettel, A Bolyai-gyűjtemény katalógusának 

rövid bevezetőjében. Különben maga ez a katalógus is,  a Magyar Tudományos Akadémia 

könyvtárának  kézirattárában  található  Bolyai-iratok  gondos  lajstromozásával,  hallatlanul 

értékes munkaeszköz, sőt, annál is több; amit viszont egyedül Benkő Samu nyugtázott kellően 

a Bolyai János vallomásai második kiadásában. Értékéhez képest azonban, úgy látszik, Benkő 
29 Forrás: Vekerdi László: Újragondolni vagy megérteni. Bolyai János a matematikában és a történetírásban. = 

Vár  ucca  tizenhét  5  (1997)  No.  2.  pp.  28–33.  –  Korábban megjelent: Vekerdi  László:  Bolyai  János  a 
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Samu könyve se eléggé ismert és elismert, hiszen ebben a remek monográfiában Benkő a 

marosvásárhelyi  kéziratok  rendezése  és  tüzetes  elemzése  alapján  igazán  „az  őt  megillető 

helyre  állította”  emberként  is  a  nagy  matematikust.  Egyébként  már  Dávid  Lajos  kis 

népszerűsítő könyve igen hasznos szerepet töltött be ebből a szempontból a maga idejében: 

igen  szépen  megmutatta  Jánosban  az  embert,  a  szenvedésekben  s  az  őt  ért 

méltánytalanságokban is megőrzött emberi nagyságot. Általában: a meglehetősen terebélyes 

Bolyai-irodalom  nemcsak  csúcsaiban,  de  tán  átlagában  is  sokkalta  értékesebb,  mintsem 

hisszük,  illetve  állítjuk.  Koncz  József  nehezen  hozzáférhető  kollégiumtörténete  például 

egyenesen reprintelést érdemelne,30 s még Bedőházi annyit  ócsárolt „Élet- és jellemrajz”-a 

sem nélkülözi a használható részleteket, s nem is csupán Farkas tekintetében. Végtére Jánost 

úgy is lehetett  látni,  ahogyan ez a századvégi marosvásárhelyi kollégiumi fizikaprofesszor 

látta: magára maradott megkeseredettnek, kötekedő különcnek. A századvég polgári pozitív 

progresszionizmusában talán csakis így lehetett látni őt, elátkozott zseniként, mint ahogyan 

öt-hat  évtizeddel később Alexits  professzor meg a romantikus forradalmár-képtől képtelen 

szabadulni.  De  mindketten  felismerték  Bolyai  Jánosban  az  IGAZSÁG  kérlelhetetlen 

szolgálóját,  a  GONDOLKOZÁS  rettenthetetlen  bajnokát,  s  ez  tévedéseik  fölé  emeli 

rekonstrukcióikat;  akár  azt  is  mondhatnók,  beépíthetővé  Benkő  Samu  nagy  szintézisébe. 

Persze  Benkő  Bolyai-képe  sem holmi  végső  kinyilatkoztatás;  nyilván  viseli  ez  is  –  mint 

minden történeti konstrukció – a kor vonásait, adott esetben szépen tükrözi a hatvanas évek 

óvatos bizakodásait.

Ma bizonyára tragikusabb és  szomorúbb Bolyai-arc  tekintene reánk ugyanazokból  a 

kéziratokból,  hiszen a történelem nem valami véglegesen elkészíthető panoptikum, hanem 

inkább a  jelen  bajosan definiálható viszonya a  múlttal,  amely könnyed flörttől  mélységes 

szerelemig nagyon különböző szinteken realizálódhatik, de mindig csak viszony formájában 

valósulhat meg. Éppen ezért kell minden kornak újragondolnia a történelem releváns – vagy 

neki fontos – részleteit, és éppen ezért játszhat a történetírásban olyan fontos szerepet, hogy 

mikor minek jön el az ideje.

E tekintetben Bolyai  János szerencsésen és igazán ragyogó esélyekkel  startolt,  vagy 

startolhatott volna. A múlt század utolsó harmada a matematikának s a matematikatörténet-

írásnak egyaránt nagy kora volt, s a két diszciplína méghozzá nem is vált el egymástól olyan 

áthidalhatatlanul, mint ma. A matematikatörténet szinte része volt az élő matematikának, s a 

nem-euklideszi  geometria  még  ezen  belül  is  nap  mint  nap  izgalmas,  új  felfedezésekre 

inspirált. Gauss görbült felületeket tárgyaló differenciálgeometriája, a Riemann-geometria, a 

30 2006-ban megjelent Marosvásárhelyen (– a szerk. megj.) 



nem-euklideszi geometria konzisztenciáját vizsgáló különféle modellek – mint a Beltrami-, a 

Cayley–Klein-, a Poincaré-modell – és ezek hatása az alapkutatások egészére, a kor pezsgő 

matematikai életének fontos fejezeteit képezték, érthető hát a szakmai érdeklődés a közvetlen 

előzmények, s a biográfikus az elődök iránt. A nagy Gauss, a matematikusok koronázatlan 

királya, halála után különben is tán még elevenebben hatott, mint életében, s munkásságával 

és személyével összefüggő minden részlet figyelmet, sőt föltűnést keltett. A nem-euklideszi 

geometriák története ezen a két szálon a kor aktív matematikai kutatásainak szerves részeként 

jelentkezett. Szakmai szempontból ez – a közvetlen kutatások serkentésén túl – azzal az óriási 

haszonnal is járt, hogy előkészítette az axiómarendszerek merőben új szemléletét, ami azután 

később  beláthatatlan  következményekre  vezetett  a  matematikai  alapkutatásoktól  a  fizika 

alapfogalmainak  újrafogalmazásán  át  a  kozmológiáig,  ahogyan  az  Neumann  Mária,  Salló 

Ervin és Toró Tibor 1974-ben megjelent könyvéből szépen megérthető. Történeti szempontból 

azonban  megvolt  ennek  a  múlt  század  végi  modern  szakmai  szemléletnek  a  hátránya  is: 

túlságosan a kész művekre terelte a figyelmet, s azokból is az éppen akkor folyó kutatások 

szempontjából  fontos  részeket  hangsúlyozta.  Szükségképpen  a  paralellák  története  került 

előtérbe így, s e téren – legalábbis az elgondolás szintjén – vitathatatlan Gauss prioritása. A 

paralellák története csakugyan Euklidésztől Gaussig tartott, s ami utána következett, az már 

egy merőben „ujj más világ” volt. De ezt a múlt században csak két ember értette meg: Bolyai 

János és David Hilbert,  őket azonban generációk választották el egymástól, s Hilbert nem 

Bolyai  felől  közeledett  az  axiómarendszerek  problematikájához.  Ma már  közhely,  hogy a 

nem-euklideszi  geometriák  kidolgozása  –  Bolyai,  Lobacsevszkij  és  Riemann  műve,  mert 

Gauss csak a paralellák mentén csak a kidolgozás küszöbéig jutott – az axiómarendszerek 

vizsgálatának  egész  mai  problematikáját  készítette  elő;  még  a  nem  cantori  halmazok 

bemutatását is rendszerint a nem-euklideszi geometriák példájával szokás kezdeni. De húsz-

huszonöt évvel ezelőtt eretnekségnek tűnt fel az a sokkal szerényebb állítás is, hogy Bolyai az 

„abszolúte igaz” geometria jelentőségének hangsúlyozásával s a kétféle rendszer, az S és a ∑ 

rendszer belőle való származtatásával,  tehát műve egész felépítésével voltaképpen a törzs-

axiómarendszer  gondolatát  sejtette  meg.  Milyen  fölénnyel  húzta  ki,  még  egy  szegény 

ismeretterjesztő munkából is a lektor, legjelesebb Bolyai-szakértőnk! Hogyan róhatnánk föl 

tehát múlt század végi matematikusainknak, hogy nem ismerték föl Bolyai János – és Farkas, 

hiszen a  maga módján ő is  ebben a lében főtt  –  különleges  jelentőségét?  Nem kérhetjük 

számon  rajtuk  Weszely  Tibor  tudását,  aki  az  ellentmondás-mentességi  vizsgálatok 

kiemelésével  és  elemzésével  világosan  megmutatta  Bolyai  János  úttörő  szerepét  a 

matematikai logikai modellmódszer megteremtésiben, és tisztázta az Appendix paralellákon 



messzi túli jelentőségét. A múlt század végi matematikusok még csak a párhuzamos vonalak 

ősi  kérdésének  egyik  megoldóját  látták  Bolyaiban;  érthető,  ha  a  szakmai  részleteken  túl, 

történelmi  szempontból,  elsősorban prioritási  kérdésekre koncentráltak.  S itt  a  megjelenés 

dátuma  döntött,  kivéve  persze  Gausst,  akinek  minden  szava  több,  mint  nyomtatásnak 

számított,  vissza s előre egyaránt. A matematikatörténet-írás – Kline kilós kötete a tanú – 

máig nyomozza s megtalálni véli a szálakat, melyek a nagy Gausstól Lobacsevszkijhez s a 

Bolyaiakhoz vezethettek; még Gauss saját szavai se akadályozták, hogy ti.  nem-euklideszi 

sejtéseit mélyen magába zárta, senkinek az ég egy világon nem szólt róla egy szót sem, félvén 

a szakma reagálásától. S ha nem így jár el a nemzetközi matematikatörténet-írás, mit tehetett 

volna ellenében a honi akkor? Még ha olyan szinten állott volna is, mint amilyenre napjainkra 

– jórészt éppen a Bolyai-kutatáson fölnőtt – honi s romániai magyar matematikatörténészek 

emelték? Szerencsére viszont a  nemzetközi  matematikatörténet-írásban a Bolyaiakat akkor 

sokkal  jobban  „jegyezték”,  mint  ma,  s  tán  annál  is  jobban,  mint  az  akkori  honi 

matematikában.  Jól  ismert,  hisz  számtalanszor  említtetik  Boncompagni  herceg  levele, 

melyben felhívta  a  Magyar  Tudományos Akadémia  figyelmét  az  itthon biz’ meglehetősen 

elfeledett Bolyaiakra, és gyakran emlegetjük azt is, hogy kezdetben külföldi matematikusok – 

Hoüel, Frischauf, Battaglini, Engel, Halsted és mindenekelőtt Stäckel – sokkal többet tettek a 

Bolyaiak  meg-  és  elismertetéséért  a  honiaknál.  A kiegyezés  utáni  gazdasági  és  szellemi 

újrakezdés  állapotában  ez  tán  természetes  is;  Szénássy  Barna  Schmidt-dossziét  bemutató 

tanulmánya  viszont  egyebek  közt  éppen  azért  elsőrendűen  fontos,  mert  pontosan 

dokumentálja a külföldi érdeklődés eleven és szakszerű honi hátterét. Ahhoz pedig, hogy a 

Bolyai-kérdésben kezdeményezőként léphessen fel, a honi matematikának előbb meg kellett 

erősödni  s  nemzetközi  tekintélyt  kellett  szereznie;  s  mihelyt  ez  megtörtént,  meg  is  tette; 

egyebek  közt  a  Bolyai-díj  is  mutatja,  valamint  a  Tentamen és  a  Gauss-Bolyai-levelezés 

technikai  és  szakmai  szempontból  egyaránt  kifogástalan  kiadása.  Arról  már  nem  a  honi 

matematika tehet, hogy közben az őrült világ a világháborúk kora felé rohant.

Azt azonban aligha várhatjuk a múlt századi s jelen századelői Bolyai-kutatástól, se a 

hontól,  se  a  külfölditől,  hogy  túllépett  volna  saját  kora  kortársain.  A matematika  és  a 

természettudományok  minden  diadala  –  s  volt  belőlük  elég  –  a  századvégi  pozitivizmus 

harcos metafizika-ellenességét látszott igazolni, s ha Bolyai János mély filozófiai gondolatai 

történetesen  rendezettebb  formában  kerülnek  vezető  akadémikusaink  szeme  elé,  tán  még 

jobban  megzavarja  őket.  Hiszen  a  Bolyainál  mégiscsak  sokkal  kevésbé  filozófiába 

merészkedő  Fregét  is  micsoda  értetlenség  nyomasztotta!  Ki  tudja,  mi  lett  volna  egész 

matematikafilozófiájából, ha az ifjú Russell fel nem fedezi nehézkes gondolataiban a jövő 



csíráit?31 S  Bolyainak  sajnos  nem  akadt  Russellje.  Vezető  akadémikusainknak  –  köztük 

Szilynek  –  tán  még  kapóra  is  jött  a  tökéletlen  Bolyai  Gergely  fecsegése  János 

összeférhetetlen,  kötekedő,  magának  való,  a  bolondságig  különc  természetéről:  íme,  a 

magyarázat  az  őket  csak  elborzasztani  képes  filozofikus  töredékekre.  Tudománytörténeti 

műveltség, sőt érzék hiányában pedig afféle nemzeti kiadás gondolata, mint amilyen a Favaro-

féle Galilei- vagy az Adam Tannery-féle Descartes-kiadás volt, még csak föl sem merülhetett. 

„Tudománytörténet-írás” alatt szellemi vezetőink már akkor is évfordulói és egyéb alkalmi 

megemlékezéseket értettek, nagy embereink kötelező és lélekemelő „kultusz”-ával tetézve; s 

ezen túl legföljebb némi németes eszme- és kultúrtörténetet, ahogyan például Moritz Cantor 

vaskos  matematikatörténetében  jelentkezett.  De  el  ne  ítéljük  őket  nagyon,  akkor  még 

külföldön is többnyire ez volt a divat, s a Favaro- vagy Tannery-féle szövegkiadói lelkesedés 

és globalitás-igény igazán kivételes volt. A kor matematikatörténet-írásának máig elismerten 

élvonalában  haladó  Paul  Stäckel  e  tekintetben  cseppet  sem  különbözött  az  általunk  oly 

könnyen vaskalapos reakciósként elkönyvelt Szily Kálmántól. Az ő „Bolyai kérdés”-ük a két 

Bolyai paralellák történetében elfoglalt helyzetének a lehető legpontosabb tisztázása volt: egy 

nagy eszmetörténeti folyamat részeinek, szinte eszközeinek tekintették őket; életrajzi adataik, 

levelezésük,  de  még  egyéb  természetű  matematikai  munkásságuk  iránt  is  csak  annyiban 

érdeklődtek, amennyiben segítette vagy gátolta az eszme kibontakozását Ebből a szempontból 

Stäckel összeállítása és elemzése valóságos remeklés, és felül aligha múlható; kár, hogy a 

népszerűsítések többnyire csak a nevezetes temesvári sorokat idézik belőle, a kutatásra meg 

inkább csak az Appendix első német nyelvű elveszett fogalmazványának a keresését hagyta 

örökül,  amit  „az  1825.  év  folyamán vagy legkésőbben 1826 elején”  adott  át  János  „régi 

tanítójának  Wolter  von  Eckwehr  akkori  századosnak”.  Szénássy  Barna  sok  évtizedes 

fáradozásai nyomán sikerült aztán legutóbb Weszely Tibornak megtalálnia az átadás tényét és 

időpontját kétségkívül igazoló Bolyai-kéziratot.

A maga nemében Stäckel monográfiája (amiben Szénássy joggal hangsúlyozza magyar 

munkatársai közreműködését) tán túlságosan is tökéletes és sima volt, a kutatás nem tudhatott 

eredményesen belekapaszkodni s folytatni. A tudománytörténet-írás egész szellemének kellett 

megváltozni  ahhoz,  hogy  a  Bolyai-kérdést  új  oldalról  lehessen  megközelíteni.  Nagyon 

bonyolult  folyamat  ez  a  változás,  s  még  főbb  vonásaiban  sem  tisztázott.  Jelen 

szempontunkból azonban megelégedhetünk annyival, hogy a tudománytörténet-írás a húszas-

harmincas  évek  során  valamiképpen  fellazult,  kezdte  mindinkább  elveszíteni  eszme-és 

31 Vö.:  Bertrand  Russell:  Filozófiai  fejlődésem.  Ford.:  Fehér  Ferenc.  Jegyz.:  Bence  György.  Bp.,  1968. 
Gondolat – Kossuth. 301 p. (Gondolkodók) (– a szerk. megj.)



kultúrtörténeti  magabiztosságát,  egyre  inkább  beengedni  kényszerült  különféle  filozófiai, 

pszichológiai,  szociológiai,  társadalomtörténeti szempontokat. Az ötvenes és hatvanas évek 

fordulójára a sokféle vállalkozás egy új paradigmává sűrűsödött,  amit legszínvonalasabban 

Koyré történetírása képviselt, s jórészt ez is teremtett meg.

A Bolyai-kutatásra  azonban  nem maga  a  Koyré-paradigma,  mint  inkább  összetevői 

hatottak. Egy erős és jellegzetes fenomenológiai irány jelentkezett Bukarestben Tóth Imrével, 

ha  nem  is  –  mint  Koyrénál  –  husserli,  hanem  hegeli  alapon.  Tóth  Imre  a  szellem 

fenomenológiájának hegeli homályaiból kiemelte s matematikai logikai precizitásig tisztította 

a tagadás funkcióját, s az így kapott fenomenológiai alkotásmodellel azután megvizsgálta a 

párhuzamossági  posztulátummal  generálható  logikai  lehetőségeket.  A  nem-euklideszi 

geometria felfedezése végső soron a lehetőségek közti választástól függött. Reid, Saccheri, 

Lambert, Taurinus – s amit Tóth Imre bravúros nyomozással igazolt, már Arisztotelész is – az 

alternatíva  mellett  döntött:  vagy  az  euklideszi  párhuzamossági  posztulátummal  vagy  a 

tagadásával  generálható  geometria  lehet  csak  igaz,  s  ők  empirikus  és  etikai 

meggyőződésüknek  megfelelően  az  euklideszi  geometriát  választották.  De nemcsak efféle 

alternatív döntés lehetséges. A gondolkozás univerzumában a tagadás olyan paradoxonná is 

transzformálható,  melyben  egy  állítás  és  ellentéte  egyaránt  érvényes  –  azaz  igaz 

következményekkel  –  illeszthetők  egy  tőlük  függetlenül  igaz  állításrendszerhez. 

Tulajdonképpen  ezzel  az  ismeretelméleti  felfedezéssel  született  meg  a  nem-euklideszi 

geometria; amíg ez a fölismerés nem tisztázódott, addig csak kontra-euklideszi feltevésről és 

tételekről  beszélhetünk,  mint  Saccherinél  vagy Arisztotelésznél.  De ez a  kontra-euklideszi 

geometria  nem tekinthető  a  nem-euklideszi  elődjének,  mert  a  gondolkozás  merőben  más 

világába  tartozik.  Ebben  a  világban  az  arisztotelészi  logika  ontológiai  státuszt  nyert, 

következésképpen  az  euklideszi  párhuzamossági  posztulátum  igazsága  etikai  igazságként 

jelentkezett. Meg kellett fosztani az arisztotelészi logikát ontológiai státuszától ahhoz, hogy el 

lehessen  jutni  a  felismeréshez:  létezik  ellentmondásmentes  geometria  az  euklideszi 

párhuzamossági posztulátum igaz vagy hamis voltától függetlenül is, és ehhez az „abszolúte 

igaz” geometriához az euklideszi posztulátum és tagadás egyaránt konzisztensen hozzátehető. 

„A két  ellentétes  geometriai  rendszer  egyidejű  létezése  csupán  a  formális  logika 

ontológiai  interpretációjával  összeegyezhetetlen.  Külön-külön  mindkét  geometriai 

rendszer engedelmeskedik a formális logika törvényeinek: az euklideszi geometriában a 

nem euklideszi, a nem-euklidesziben az euklideszi tételek mind szigorúan igazolhatóan 

hamisak.  Az,  ami  ezeknek  a  törvényeknek  nem engedelmeskedik,  az  a  matematika 



szelleme összességében,  mint  mindkét  geometriát  magába foglaló  fogalmi  keret.  Ez 

mint  afféle  univers  du  discours egymásnak  formálisan  ellentmondó  tételeket  fog 

tartalmazni.”

A paralella-probléma tehát transzformálódott, metamatematikai jelleget öltött. 

„Nem  az  a  kérdés  immár,  hogy  áll-é  vagy  se  geometriai  alakzatok  egy  konkrét 

tulajdonsága, hanem az, hogy bebizonyítható-é vagy se egy senki által kétségbe nem 

vont kétségbevonhatatlan igazság más, már fönnállónak fölismert igazságokból. Nem az 

a  kérdés,  hogy egy bizonyos  állításhoz  az  igaz  vagy a  hamis  logikai  értéket  kell-é 

hozzárendelni, hanem az, hogy az igaz állítást axiómának vagy tételnek kell-é tekinteni. 

Más tudományokban nem fordultak elő hasonló problémák.  Az ilyen metateoretikus 

problémák létezése sajátságos episztemológiai jelenség, amely a matematikát minden 

más  tudománytól  lényegesen  megkülönbözteti.  A  paralella-probléma  történeti 

jelentősége alig átlátható: olyan utat  nyitott,  mely később a modern metamatematika 

kifejlődéséhez vezetett.”

Éppen  ez  a  fejlődés,  a  nem-euklideszi  geometria  episztemológiai  jelentősége  akadályozta 

viszont,  méghozzá  messze  a  szűkebb  szakmai  körökön  túl,  a  nem-euklideszi  geometria 

elfogadását. A nem-euklideszi geometria a darwinizmushoz hasonló szenvedélyes ellenkezést 

váltott ki, ami még akkor sem szűnt meg teljesen, mikor Beltrami, Cayley, Klein, Poincaré 

munkája  nyomán  világossá  és  könnyen  beláthatóvá  vált  az  euklideszi  és  nem-euklideszi 

geometriák egymásra vonatkoztatott relatív konzisztenciája. Tóth Imre részletesen követi, a 

reneszánsz  előzményekből  kiindulva,  a  nem-euklideszi  geometriák  ellen  a  viktoriánus 

Angliában folytatott logikai és teológiai küzdelmet, s föltárja ideológiai-társadalmi hátterét. 

Eredetileg  a  nem-euklideszi  geometria  mellett  síkraszálló  Cliffordot  –  kora  legelső 

matematikusainak egyikét, aki épp ezen a területen is szép eredményekre jutott –: 

„sem  matematikai  célok  motiválták,  hanem  politikaiak.  Nonkomformista  volt, 

republikánus,  radikális,  a  darwini  evolúcióelmélet  lelkes  híve.  A  nem  euklideszi 

geometriában az emberi lényeg szakadatlan fejlődésének egyik reményét látta. Minden 

intézményes egyház nyílt  ellenfele  volt,  és az új  geometriában a lelki  és  társadalmi 

emancipáció  eszközét  ismerte  fel.  Éppen  az  új  geometria  remélt  emancipatórikus 

szerepe miatt  vállalkozott  népszerűsítésére.  A nem-euklideszi geometria legfontosabb 

következményeinek egyikéül  éppen azt tekintette,  hogy bizonyítékul  szolgál az örök 

igazság dogmája ellen”.



Magyarországon persze másképpen húzódtak az ideológiai és politikai frontvonalak, mint a 

viktoriánus  Angliában,  de  Brassai  Sámuel  jól  ismert  nem-euklideszi  geometria  elleni 

pamflettjének  föltűnően  kedvező  fogadtatása  önmagában  is  mutatja,  hogy  valami  nagy 

lelkesedés  az  új  geometria  s  honi  megalkotója  iránt  nem  élhetett  vezető  tudományos 

köreinkben. Ezt a nyílt és rejtett ellenszenvet is figyelembe kell venni – figyelmeztetett rá 

ismételten Sarlóska Ernő – a honi „Bolyai-kultusz” kialakulásának megítélésénél.

Sarlóska  Ernő hosszú filozófiai  és  filozófiatörténeti  munkásság  után kezdett  Bolyai-

kutatással  foglalkozni,  az  akadémiai  könyvtár  könyvtárosaként.  A könyvtár  kézirattárában 

őrzött  gazdag kéziratos  anyag gondos tanulmányozása  során  jutott  arra  a  meggyőződésre, 

hogy Bolyai János szokásos megítélése téves, kivált ami a műve megalkotása szempontjából 

oly fontos  ifjúi  éveit  s  katonai  szolgálatát  illeti.  Szemléltetően  vázolja  Sarlóska  az  egész 

mentalitástörténeti klímát, ami Jánost a Császári Hadmérnöki Akadémián s fiatal mérnökkari 

tisztként  körülvette;  egy  nagy,  racionális,  jóindulatú  és  emberséges  rendszer  működését 

kanyarítja  a  gondolataival  viaskodó  János  köré,  amely  védte  inkább,  mintsem  gátolta  a 

kereteibe szükségképpen nehezen beilleszkedő lángelmét. Sarlóska tehát a konfliktust nem a 

fiatal  tiszt  s  környezete  közt  lokalizálja,  hanem  hőse  lelkében:  finom  transzformációval 

mintegy „internalizálja”, befelé vetíti a kicsinyes körülményekkel s a szolgálati szabályzattal 

való összeütközéseket. Sarlóska – páratlan filozófiai és művelődéstörténeti erudícióval – az 

„Ergreifenheit” állapotát  vázolja Jánosa lelkében, a „megragadottság” örvényét,  amelybe a 

lángészt a nagy gondolat gravitációja vonzotta.  És természetesen a legteljesebb mértékben 

„fölmenti” a dicséretével (és segítségével) oly föltűnően fukarkodó Gausst.

Holott a kérdés tán nem is az, hogy hibázott-e Gauss vagy sem; sokkal inkább az a 

kérdés,  hogy milyen  szenvedést  és  kárt  okozott  a  szűkkeblű  levél  Bolyai  lelkében.  S  ez 

pontosan lemérhető  a  lembergi  folyamodványtervezetben található  elemzésekben.  A János 

főhercegnek  Olmützből  elküldött  kérvényben  Bolyai  János  már  enyhít  a  legnyersebb 

részeken, de a tervezetben még durván fogalmaz. 

„Az a tény – írja például –, hogy az egyébként igen logikus és következetes Gauss úgy 

elfeledkezik magáról és annyira nem tud uralkodni fékezhetetlen becsvágyán, hogy sem 

magát egyidejűnek feltüntetni (legalábbis az apa és a fia szemében) nem képes, sem ezt 

másféle  mint  végeredményben önmagukat  destruáló (és  nevetségbe fulladó)  okokkal 

alátámasztani nem tudja, s így voltaképpen teljesen összezavarodik és magán segíteni 

képtelen; ez a tény bízvást a legeklatánsabb elégtételnek tekinthető, amely többet mond, 

mint bármely elképzelhető szavakba foglalt dicséret.”



A lembergi folyamodványtervezetnek – joggal hangsúlyozza Sarlóska – megvannak a maga 

filológiai és értelmezési problémái: a kézirathoz jelen formájában még láthatóan máshonnét 

keveredett egy lap. Ámde azt mindenképpen demonstrálja, hogy mennyire megrendítette s 

elkeserítette  Gauss  levele  Jánost,  fölkavarta  és  új  irányokba  sodorta  gondolkozását.  Vagy 

éppen  megfordítva;  János  kavargó  gondolatai  ragadták  magukkal  örvényükbe  a  levelet? 

Sarlóska az utóbbi lehetőséget választja: 

„Bolyai Jánost nem az elismerés kimaradása, hanem reá törő gondolatok árja sodorja ki 

társadalmából. Nem a barikádokon kell keresni hozzá a mindent megmagyarázó tettet. A 

tizenkilencedik  század  nagy  magányosai  szolgáltatják  a  kulcsot  sorsához,  azok  a 

sóhajok, melyek keseredetten először adnak számot a kalandról, mely arra vár, ki az 

ideák ingoványába téved”

De része lehetett  a „kisodródásban” a gondolatok árján kívül  a  társadalomnak is  jócskán, 

amint  azt  Benkő  Samu  monográfiája,  a  Bolyai  János  vallomásai  mutatja.  A  kéziratok 

szétszóródott  papírhalmazának  rendbe  rakása  s  kibetűzése  közben  Benkő  megértette  az 

irdatlan  jegyzettömeg  keletkezésének  feltételét:  egy  végtelen  magára  maradt  nagy  lélek 

társalkodott itt egyetlen beszélgetőtársával, a papírral. A nagy mű terve egész gondolatvilágát 

nyűgözte,  a  jegyzeteken  azonban  csupán  ötleteit  és  készülődéseit  rögzítette,  sebtében, 

ahogyan  eszébe  tolultak.  Ezt  az  ötletszerűséget  és  sebtében  odavetettséget  tükrözi  a 

följegyzések  rendszertelensége  és  olykor  kuszasága,  nem  azt,  hogy  írójuk  az  ideák 

ingoványába tévedt. Ellenkezőleg, mindenütt, még a láthatóan zaklatott helyeken is, kivételes 

következetességről  és  a  gondolkozás  szigorú  fegyelméről  tanúskodnak  a  följegyzések, 

amikből  Benkő  bőven  idéz.  Az  idézetekből  s  értelmezésükből  azután  az  addig  ismerttől 

lényegesen különböző Bolyai-kép kerekedik ki. Racionálisabb. Magánya ellenére is kora nagy 

gondjaival  együtt  élő.  A  felvilágosodás  jó  örököse,  aki  szomorú  egyéni  s  kollektív 

tapasztalatai ellenére sem veszítette el bizodalmát az emberekben s a fejlődésben. Keserű, de 

nem megkeseredett lélek. Reális rezignáltsággal nézte az életet és saját munkálkodását, de 

nem reményét vesztetten. 

„Az  Üdvtan-tól,  a  közszolgálat  romantikus  céljain  túlmenően,  azt  várta,  hogy  értő 

közönséget sorakoztathat fel gondolatai mögé.” 

S  ha  magányos  volt  is  –  mert  az  volt  –,  semmiképpen  sem nevezhető  ideái  gubancába 

csavarodott, valóságtól elszakadt gondolkozónak. 



„Az Üdvtan tételeit már-már grafomániás buzgalommal fogalmazó Bolyai tragédiájában 

valóságos viszonyok, közelebbről az éretlen társadalmi viszonyok tükröződnek.” 

Ezekre  válasz  gondolkozása,  ahogyan  egyrészt  a  fantasztikumok  birodalmát  ostromolja, 

másrészt józan sztoicizmussal szemléli a létezés lehetőségeit. Benkő Bolyaija lángelméjével 

kiemelkedik, de gondolkozása alaprétegeivel mélyen a honi fejlődésbe simul. 

„Az  erdélyi  szellemi  életben,  különösen  a  protestáns  kollégiumok  tájain,  az  élet 

bajainak  elviselésére  már  évszázadok  óta  a  sztoicizmus  filozófiáját  használták 

gyógyírul.  Nemzedékek  kapaszkodtak  az  emberi  észbe,  s  a  kelet-európai  fejlődés 

megmerevült feudális kereti között az élet egyetlen örömét a gondolkozásban keresték.” 

Az erdélyi művelődéstörténet jó ismerőjeként Benkő Samu belülről érti meg Bolyait, s keser-

veiről sem feledkezve meg s gyöngeségeit sem szépítgetve olyan embert állít elibénk, aki:

„az  Üdvtan fejezetein  töprengve,  élete  végéig  megőrizte  a  gondolkozás  örömét,  és 

munkája  azzal  a  reménységgel  töltötte  el,  hogy  részese  a  humánum  jövőt  formáló 

cselekedeteinek.  A  maga  nyomorúságán  úgy  akart  segíteni,  hogy  hadat  üzent  az 

általános nyomorúságnak és embertelenségnek.”

Eleitől újra kellene gondolnunk csakugyan az egész Bolyai-kérdést? Nem inkább annak jött el 

az  ideje,  hogy megértsük  és  megfogadjuk  végre  Bolyainak,  Benkő  Samu Bolyaijának  az 

üzenetét?



Bolyai János új világa32

„Mert az ember még nem válik kortárssá azzal, hogy

használni tudja a technikai-anyagi értékeket.”

(Bretter György: Műveltség és filozófia)

Százötven évvel ezelőtt, 1823. november 3-án küldte apjának Marosvásárhelyre Bolyai János 

a híres levelét,  melyben bejelentette, „hogy semmiből egy ujj  más világot” teremtett.  Egy 

levelet ünnepel tehát az ország, illetve egy levél végén közölt néhány sort; s joggal, mert az 

elmélet,  amire  ez  a  pár  szó  utal,  fordulópont  nemcsak  a  matematika,  hanem  az  egész 

gondolkozás  történetében.  Mégis  ügyeljünk az ünnepléssel,  mert  „a tudomány ünnepélyes 

szertartásait – figyelmeztetett Halász Gábor nagyszerű értelemkereső esszéi egyikében – néha 

komédiává  fokozza  le  együgyű  papja”.  Ne próbáljuk  tehát  az  ünnep  s  jubileum ürügyén 

néhány  oldal  elolvasása  árán  megérteni,  mi  a  „korszakalkotó”  az  ifjú  mérnökkari  tiszt 

fölfedezésében.  Áldjuk  inkább  a  sorsot,  a  jó  szerencsét,  az  osztrák  ármádia  vezetőinek 

megértő  lazaságát,  az  apa  matematikai  versenyre  ingerlő  óvásait,  az  ifjú  tiszt  tisztán  látó 

állhatatosságát – ki-ki hite és meggyőződése szerint –, hogy a nagy gondolat kifejtésében nem 

állott  meg (annyi  elődjéhez s  kortársához hasonlóan,  a nagy Gausst  is  beleértve)  egy két 

ellentét  vagy  részeredmény  szenzációs  földerítésénél,  hanem  teljes,  formai-metodikai 

szempontból is tökéletes rendszert teremtett. Szó szerint új világot, a gondolkozás évezredek 

óta gyarapodó univerzumában.

* * *

A nem euklideszi geometriák, de tán az egész matematika fejlődésén persze valószínűleg mit 

sem változtatott volna, ha Bolyai János sohasem dolgozza ki ragyogó ötleteit; megtette volna 

helyette  más,  mint  ahogy  néhány  igen  fontos,  de  inkább  formai-logikai  különbségtől 

eltekintve  meg  is  tette  tőle  függetlenül  –  s  vele  egy  időben  –  Kazányban  a  zseniális 

Lobacsevszkij.  A matematika  különleges,  nyitott  jelrendszerként  való  értelmezése  és  az 

axiómákkal  teremthető struktúrák vizsgálata,  a modern gondolkozás nagy szemléletváltása 

Bolyai  János nélkül bizonyosan késett  volna néhány évet;  de Riemann,  Peirce,  Hilbert  és 

32 Forrás: Vekerdi László: Bolyai János új világa. In: Vekerdi László: Tudás és tudomány. Bp., 1994. Typotex.  
pp. 156–158. – Először az Élet és Irodalom 17 (1973) november 3-i számában jelent meg. 



Frege után sokat semmi esetre sem. A matematika és a gondolkozás Bolyai János nélkül is 

haladt volna a maga útján, az ifjú tiszt nem annyira megelőzte korát, mint inkább kifejezte; 

kortársai  közül  legtökéletesebben.  A korukat  évtizedekkel  megelőző  lángelmékről  szóló 

meséket rendszerint a koruktól évszázaddal elmaradt elmék találják ki, önigazolásképpen.

De ha – tételezzük fel – a matematikán nem is változtatna semmit Bolyai János hiánya, 

mi mérhetetlenül elszegényednénk miatta. Hisz Bolyai János azáltal, hogy a kor aktuális nagy 

problémáival viaskodott, azáltal, hogy megoldotta őket, hozzáigazította a középkelet-európai 

helyi időt – késlekedni szerető s hajlandó honfitársai ellenére – a világidőhöz. A román kori 

művészet általános képén nem sokat változtatna, ha a jáki és a zsámbéki templom, a feldebrői 

freskó, a Szent László herma vagy akár az egész magyar provincia hiányzana belőle. A mi 

középkorunk azonban üres lenne és értelmetlen, s tétován kereshetnénk helyünket a tovatűnő 

időben. És Bolyai János kimondhatatlanul többet tett a középkori mestereknél is. Hiszen ő 

nem egy általános stílusáramlat nagyszerű helyi variánsát teremtette meg, hanem magát az új 

matematikai stílust, az új gondolkozást. Kétségkívül, létre jött volna nélküle is. Ám azáltal,  

hogy  éppen  ő,  s  éppen  itt  teremtette  meg,  belépési  jogot  szerzett  hazájának  a  modern 

tudományos gondolkozás világába. Más kérdés, miként, s mire használtuk a jogot.

Illetőleg éppen hogy ez a kérdés.

* * *

Benkő  Samu  „Bolyai  János  vallomásai”  című,  alapvető  s  forrásértékű  monográfiájában 

föltárta azokat a kulturális, gazdasági és társadalmi körülményeket, melyek elengedhetetlen 

minimális feltételként szolgáltak, hogy egy ekkora változást megvalósító alkotás, mint Bolyai 

remeke,  létrejöhessen.  Egyértelműen  látszik  az  elemzésből,  hogy  a  feltételek,  még  ha 

egyenként  kétségkívül  szegényes  és  kezdetleges  viszonyokra  utalnak  is,  összességükben 

egyáltalában  nem csekélyek.  Sok  évszázados  helytállás,  nehéz  sors  alatt  nyögve  is  előre 

igyekezet  kellett  ahhoz,  hogy  egy  ilyen  lángelme  végül  is  elindulhasson  pályáján.  S 

azonkívül,  persze,  szerencsés konstelláció.  S mindez csak a pályára juttatáshoz és az első 

fényes körökhöz volt elég. A gondolkozás egéből visszajuttatott jeleket – hogy az űrrakéta-

hasonlatnál maradjunk – a földi központ nem tudta földolgozni és értelmezni. Még Eötvös 

Józsefet  is,  aki  pedig  kora  –  ha  ugyan  nem százada  –  legműveltebb  magyarja  volt,  egy 

külföldi matematika-történész figyelmeztette Bolyaira, „meg lévén győződve – írta Eötvös 

1869-ben fiának –, hogy ily lángész irományai közt sok becses jegyzet lesz, azért fordulnak 

hozzám, hogy az irományokra kezemet tegyem, s érdemes részét vagy az akadémiánál adjam 



ki,  vagy  nekik  engedjem  át  kiadás  végett.  És  azon  ember  soha  nem  volt  akadémikus, 

Erdélyben félbolondnak tartatott,  s míg Gauss vele éveken át  levelezett,  Ausztriában mint 

genie-hadnagy penzionálhatott;  s  ha  örülünk,  hogy nagy matematikust  adtunk a világnak: 

lehet-e  nagyobb  bizonysága  barbarizmusunknak?”  Ne  Eötvös  –  önmagukban  is  roppant 

jellemző – tárgyi  tévedéseit nézzük most, hanem jogos fölháborodását, s azt,  hogy Bolyai 

János sok becses jegyzete bizony máig kiadatlanul hever, s Benkő Samu áldozatkész, nagy 

munkája  nélkül  jóformán  még  cáfolni  se  tudnánk  azokat  a  tekintélyes  akadémikus 

tanulmányokat,  melyek szerint  az Üdvtan  szerzője  nem is  csak „félig”,  hanem egészen – 

„bolond”. Ez azonban végül is csak egyik, mondhatnánk „személyes” magyar oldala Bolyai 

János tragédiájának. A másik, ami miatt a Bolyai-ügy a honi szférából messzire kiemelkedik, 

s  általános  érvényűvé  nőve  a  Galilei-pörrel  válik  összehasonlíthatóvá,  a  honi  hasznosítás 

kérdése.  Bolyai  nagyságrendű  csillag  persze  évszázadonként  egy-kettő  ha  akad,  de  ki 

számolta meg, hogy éppen ma hány nehéz sorsú nép küldi – s milyen áldozatok s küzdelmek 

árán – a maga kisebb rakétáit a tudomány nemzetközi egére? S bizonyos, hogy hazájuk, de a 

világ  szempontjából  is,  nem  közömbös,  miként  dolgozzák  föl  jelzéseiket.  Elemi 

kötelességünk tehát, hogy mi, akik már ismerhetjük, az ő érdekükben is föltárjuk – Eötvös 

szavával – saját barbarizmusunkat.

* * *

De vajon ismerjük, s elismerjük-e? Bolyai János sorsa nem ünneplésre, hanem önnön magunk 

megismerésére  és  bírálatára  késztet.  Csak  „zaklatottság”  árán  engedi  –  esetleg  –  a 

„megnyugvást”.



Mint magas kilátóról33

Megmondotta volt rég a Gyémánteszű – ahogyan Sütő András nevezte Bretter Györgyöt –, 

hogy általában „előbb van az elmélet, s csak utána a hipotézis; mint egy adott tárgyhoz tapadó 

elmélet”.  Mármost  Bolyai  János  matematikai  munkásságában  ez  idáig  inkább  csak  a 

„hipotézist”  vizsgálták;  Weszely Tibor  monográfiája  ellenben az  elméletből  indul  ki,  azaz 

Bolyai  egész  matematikáját  a  tér  abszolút  igaz  új  tudománya  felől  tekinti  és  ezáltal 

kiszabadítja  végre  hősét  a  „paralellék”  hagyományosan  köréje  húzott  bűvköréből.  Ezután 

nehéz lesz már Bolyai Jánost a nem euklideszi geometriák egyik fölfedezőjeként ünnepelni: 

bajos lesz el nem ismerni, hogy bizony mást és sokkal többet tett ő ennél.

Az  abszolút  geometria  (azaz  a  párhuzamossági  axióma  választásától  független 

maradékrendszer),  valamint  a  (nem  euklideszi  S-rendszert  specifikáló  és  viszonyát  az 

euklideszi  rendszerhez  meghatározó)  k-paraméter  fontosságát  persze  már  Stäckel  (akinek 

érdemeit Weszely mindig kellően – olykor tán még inkább – elismeri) látta jól; az F-felület és 

az  L-vonalak  fundamentális  matematikatörténeti  és  filozófiai  jelentőségét  pedig  széles 

távlatokra  nyílóan  fölismerte  Tóth  Imre.  Weszely  ellenben  az  ő  munkájukra  építve  és 

figyelembe véve Bolyai  Appendixen  kívüli  matematikai munkásságát  is,  azt  a merőben új 

nézőpontot  fedezi  fel,  ahonnét  Bolyai  János,  mint  valami  magas  kilátóról,  egyszerre  és 

egységesen  át  tudta  tekinteni  lehetséges  térbeli  vonatkozások  és  struktúrák  egy  egész 

összefüggő rendszerét.  Kiváltképp jól  tetten  érhető  ez az  új  szemlélet  a  komplex számok 

természetét  föltáró  Responsio-ban;  Weszely  a  munka  rendkívül  gondos  elemzésével  nem 

csupán arra figyelmeztet, „hogy Bolyai már az  Appendix megjelenése előtti években tisztán 

látta a komplex számoknak az általa felfedezett S-rendszerben érvényre jutó szerepét”, hanem 

látja azt is, hogy Bolyai elemek és műveletek elvonatkoztatásával és általánosításával olyan 

gondolatokra  jut,  „melyekben  lehetetlen,  hogy  ne  érezzük  századunk  algebrájának  egyik 

jellemvonását”.  Nem csoda,  hogy  nem  értették  meg,  hiszen  ő  lényegében  már  absztrakt 

matematikai „struktúrákat” vett észre (és bővített)  ott,  ahol a többiek még csak számokat,  

pontokat,  egyeneseket,  görbéket,  felületeket  láttak,  és  a  legnagyobbak  –  Gauss, 

Lobacsevszkij,  Riemann  –  is  legföljebb  „állandó  görbületű  terek”-et.  Félre  ne  értsük 

valahogy! Senki nem állítja, legkevésbé Weszely, hogy Bolyai János valamiféle matematikai 

„szupersztár” volna, a legnagyobbaknál is nagyobb. Egyszerűen másképpen látott, egyebek 

33 Forrás: Vekerdi László: Mint magas kilátóról. = A Hét [Bukarest], 1982. No. 13. (márc. 26.) p. 11.



közt  épp hátrányai  –  elszigeteltsége,  képzésének fogyatékosságai  –  miatt.  S  megtanulta  – 

hasonlóan más „perifériás” géniuszokhoz – hasznosítani hátrányait! Gyönyörű az, ahogyan 

Weszely minuciózusan végigköveti,  hogy ez a magánosságra kárhoztatott lángelme miként 

vett észre távoli vetélytársa – egyébként készséggel méltányolt – művében néhány rejtett, pici, 

ám joggal  „szarvasként”  jellemezhető  hibát,  amin  még napjaink  képzett  matematikusai  is 

átsiklanak!  S  ahogyan  Weszely  újra  meg  újra  visszatér  a  komplex  analízis  Bolyai  által 

fölismert jelentőségére a tér új geometriájában! Mintha Bolyai János látta volna már, hogy a 

komplexben  valahogyan  elsimulnak  a  valósban  oly  súlyos  gondok  egy-  s  többdimenzió 

különbségeiben, mintha már akkor érezte volna, „hogy R1 kivételes dimenzió, R3 a tipikus, és 

R2 a  kettő  valamilyen.  hibridizációja”.  De  túl  ne  feszítsük  valahogy  a  „modernizációt”; 

mondjuk meg, hogy az utóbbi idézet nem Bolyaitól vagy Weszelytől való: S. G. Krantz írja 

recenziójában Walter Rudin 1980-ban megjelent könyvéről. Különben miért ne feszítenénk 

túl?  Bolyai  gondolatai  –  mint  általában  igazán  nagy  matematika  –  elbírnak  bármilyen 

modernizációt.  Weszely Tibor  szigorúan szép könyve egyebek közt  épp arra  figyelmeztet, 

hogy ez idáig túlságosan „szerényen” közelítettünk Bolyai matematikájához.



Változók és konstansok a Bolyai-kutatásban34

„Rajzolt, rótt, metszett vonások.
Karcok, vonalak.

A síkba vetült tér eleven képletei.
Térgörbület. Mértani rácsok.

Ködlepte lápon a tekintet
lépőkövei.

Ókút homálya.
Tér s idő tengermélye…”35

Más, szakszerűbb és derűsebb mottót szántam eredetileg ide, kettőt is. Az egyiket Tóth Imre 

Bécstől Temesvárig: Bolyai János útja a nemeuklideszi forradalom felé című könyvéből,36 a 

másikat  pedig  Benkő  Samu  Bolyai  János  vallomásainak  negyedik,  Függelékkel  bővített 

kiadásából.37 Az utóbbi könyv első Függelékéből (Az Üdvtan etikája) két mondatot is kiírtam 

magamnak: „A szabadság az értelmes létezés tenyészete, ahol a munkának és gondolkodásnak 

nincs ember támasztotta akadálya.” És: „A jó éppen úgy, mint az igaz, csak egyféle lehet: egy 

embernek csak az lehet jó, ami helyes belátás szerint másnak is jó.” Tóth Imrétől pedig: „De a 

geometria szubjektuma számára legalább az igazság és a lét unicitásának tétele az abszolút 

bizonyosság Szilárd Vára marad; még akkor is az marad, ha E és non-E igazsága eldöntetlen, 

s emiatt a szubjektum bizonytalanságban lebeg: az igazság a szabadság határa.” Mottóul, akár 

az utolsó félmondat is, milyen szép, és Benkőével mennyire összecsengő lett volna!

De  kínálkozik  Tóth  Imre  könyvéből  azonban  egy  másik,  hosszabb  idézet  is:  „…a 

kétezer éves geometriai háború – a polémia, mely individuális emberi szubjektumok között 

folyt az euklideszi igazság győzelméért – azzal a geometriai végítélettel fejeződött be, hogy 

mindkét állítás, E is, és non-E is  ex aequo megkapta a győztesnek járó koszorút, és ezzel a 

voltaképpeni nem-euklideszi geometria világra jött.

A negáció művelete hozta világra, »a negatívnak roppant hatalma; […] a tiszta énnek 

energiája«.  A  szubjektum  ugyanis  –  és  csak  a  szubjektum  –  rendelkezik  a  negáció 

képességével.”

Vagy  ugyanerről  másképpen:  „A  nemlétből  a  létbe  való  átmenet  a  szó  abszolút 

értelmében  vett  teremtés.  Negáció,  teremtés  és  szabadság a  geometriai  történelem 

34 Forrás: Vekerdi László: Változók és konstansok a Bolyai-kutatásban a bicentenárium tükrében. = Természet 
Világa 134 (2003) I. Különszám. pp. 137–140.

35 Buda Ferenc: Tollvonás, ceruzanyom. Árvaföld. Bp., 2000. Kairosz Kiadó.
36 Bp., 2002. Typotex.
37 A Mundus Magyar Egyetemi Kiadó és a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó Rt. közös kiadása 2002-ben.



transzcendens  szubjektumának  szentháromságát  jelöli,  s  a  három  alak  csupán  a  három 

hiposztázis  a  logikai,  az  ontológiai  és  az  etikai-politikai  tartományban.  Ez  már  nem  az 

arisztotelészi szabadság, amely addig áll fenn, amíg nincs kényszer,  sed virtus est quod ex  

fortitudine  animi  oritur (Spinoza,  Tractatus  politicus).  Az  a  szabadság,  amely  a  nem-

euklideszi  világot  teremtette,  a fennálló kényszere ellenében bontakozott  ki:  az  euklideszi 

világ geometriai kényszere ellenében és az ellentmondás-mentesség érinthetetlennek látszó 

axiómájának logikai kényszere ellenében.”

Ám ekkor rögtön ide kívánkozik Surányi László Tóth Imréről szóló (és ugyanebben a 

Typotex-kötetben  megjelent)  kongeniális  kommentárjából:  „»Az  ellentmondás  a  tér 

parazitája«,  mondja  Tábor  Béla.  »Nem  sugároz  teret  magából,  csak  elszív  teret  más 

létezőktől«” – idézi Tábort Surányi. „A feladat első lépéseként olyan tágabb teret kell terem-

teni, ahol az egymásnak ellentmondó rendszerek és a bennük alakot öltő (»metageometriai«) 

alapállítások szabadon megjeleníthetők. Mert »a tér: mozgás a  Másik felé«, folytatja Tábor 

Béla…38 Tóth így fogalmaz: »A Másik nem kerülhető meg«, ugyanakkor a nem-euklideszi 

geometria megteremtése előtt »a róla való tudás rejtélyes módon, de kiirthatatlanul van meg a 

tudatban, mégpedig saját nemlétezésének és a saját hamisságának a tudata formájában« (IG 

395). A Másik  létezésének és igazságának kell tehát teret teremteni, egyszersmind a Másik 

létének  és  igazságának  tudatát  kell  megteremteni  önmagunkban…  Szabadon  kell  tehát 

engednünk  magunkban,  teret  kell  teremtenünk  ennek  a  »másik«,  »párhuzamosan  létező« 

rendszernek. Mindez azonban már nemcsak geometriai feladat.”39

Erre a „Másikra” vonatkozó „nem-arisztotelészi” szabadságra (is) utalt volna az idézett 

szövegben Tóth Imre, Spinozára hivatkozva? Vagy  Palimpszeszt40 Spinozájának  Geometria  

more ethicója inkább mégis  a  Szentháromszögség szigorúan euklideszi  teológiája  melletti 

állásfoglalásként  értelmezhető?  „Spinoza:  Valaki,  akinek  nincsen  igaz  ideája  Istenről, 

ugyanúgy  gondolhatja  róla  azt  is,  hogy  csaló,  mint  azt,  hogy  nem  csaló.  Hasonlóan, 

ugyanilyen  könnyen  felteheti  valaki,  akinek  nincs  igaz  ideája  a  háromszögről,  hogy  a 

szögeinek  összege  nem  egyenlő  két  derékszöggel,  éppúgy,  mint  ennek  az  ellenkezőjét, 

éspedig hogy egyenlő két derékszöggel, éppúgy, mint ennek az ellenkezőjét, éspedig hogy 

egyenlő két derékszöggel. De ha azután, miután magunkévá tettük Isten ideáját, szemügyre 

vesszük a háromszög ideáját, akkor kénytelenek leszünk azt állítani, hogy szögeinek összege 

egyenlő két derékszöggel.”

38 Lásd bővebben: Tábor Béla: Személyiség és logosz. Bevezető és kommentárok a valóság őstörténetéhez. 
Vál. és sajtó alá rend.: Tábor Ádám Bp., 2003. Balassi. 299 p. (Lélegzet könyvek 8.) (– a szerk. kieg.)

39 Vö. Tóth Imre – Surányi László: Bolyai János útja a nemeuklideszi forradalom felé. Bp., 2002. Typotex.
40 Tóth Imre: Szavak egy háromszög előtt. Bp., 2001. Typotex. 



Spinoza ezen kívül még tízszer szólal meg a  Palimpszesztben, ugyanezen értelemben. 

De  a  Palimpszeszt 750  körüli  szereplőjének  összesen  jó  pár  ezernyi  megszólalásában  a 

jelentés nem mindig azonos az értelemmel; a „szavak egy háromszög előtt” túllebbennek a 

(tényleges  vagy  képzelt,  helyesebben  valós  vagy  képzetes)  valóságon,  hogy  az  összkép 

szürreális  valóságában tanúskodjanak „a Szellemnek arról a lassú és keserves munkájáról, 

amelynek célja, hogy tudatára ébredjen saját szabadságának.”

A könyv  keletkezésének  és  kifejlődésének  hosszú  történetét  az  Utószó meséli  el. 

Megkomponálásának a gondolata 1975-ben ötlött fel, az École Normale Supérieure-ben tartott 

előadásai  végén,  mikor  Tóth  Imre,  a  csökkenő  érdeklődés  láttán  elkeseredve  elkezdte 

felolvasni, előre megszabott sorrend és rendszer nélkül, az idézeteket. „A hallgatóság szeme 

hirtelen tágra nyílt,  éreztem, mint  szegzi rám fellobbantott  tekintetét,  és amikor  a néhány 

perces felolvasásom véget ért,  hangos tapsvihar közepette, robbanásszerű kacagás tört ki a 

résztvevőkből.” Azonnal észrevette akkor, „hogy ez a lelkes fogadtatás nem magyarázható 

mással, mint azzal a rejtett politikai tartalommal, amelyet a nem-euklideszi eszme történelmi 

kibontakozása  hordoz  magában”,  mert  ez  „az  emberi  szabadság  öntudatra  ébredésének 

szellemi folyamata volt.” Azért kellett az új és szokatlan szövegstratégia, „hogy érzékelhetővé 

és láthatóvá tegye a nem-euklideszi fejlődés mögött meghúzódó politikai dimenziót.” 

Azt  a  dimenziót,  amit  Benkő  Samu  az  Üdvtan etikájaként  fogalmazott  meg:  „A 

szabadság az értelmes létezés tenyészete, ahol a munkának és gondolkodásnak nincs ember 

támasztotta akadálya.” S kiírta hozzá a Kéziratok-ból: „Jó tehát teljes szabadságot engedni 

kinek-kinek… S csak ostoba fő, vakság vagy az orráig-látás és cudar, rideg, hitvány, gyáva, 

rosszul-értett  politika  kapkodhatik  még  tovább  is  az  eddigi  nemesi jogok  hiábavaló 

oltalmazásán:  midőn  minél  tovább  késik  a  bosszú:  annál  keservesebb,  siralmasabb  lesz.” 

Szerepel  a  Palimpszesztben is  egy hasonló  értelmű  bejegyzés.  „Bolyai  János:  Csak  azon 

néhány egyszerű szó, hitem szerént oly súlyos és a zsarnokokra nézve méltán oly félelmes: 

hogy mint  egy utolsó  ítéleti  trombitaszóra  a  titkos-gonoszságuk  s  bűn-súlyok  szövétneke 

öntudatjában  mindig reszkető  koronás  fejek  hallatára  rögtön  elcsüggedve  halálsárgává 

lesznek. Szüntelen nagyobb, kisebb, de általános forradalom van a Földön mindaddig, míg az 

emberiség csak egy tagja keblét is a boldogtalanság mintája tölti.”

A két  tudós  türelmes  kutatómunkája  itt  személyükben  is  összeér.  „Annak  a  néhány 

papírlapnak a szövege – írja Tóth Imre az  Utószóban –, amit akkor Párizsban olvastam fel, 

egy évre rá, 1976-ban jelent meg nyomtatásban, éspedig magyar nyelven, a Hollandiai Mikes 

Kelemen Kör emlékkönyvében,  A Szentháromszög negatív teológiája címen, és itt úgy volt 

prezentálva, mint egy Szimpiciális szövegkollázs bidimenzionális szótérben. Az irományt régi 



barátomnak, Benkő Samunak szerettem volna dedikálni, akivel az ötvenes évek elején együtt 

dolgozgattunk a Bolyai-hagyaték hatalmas szénakazlában. De tudomásom volt róla, hogy a 

román biztonsági szervek – a Securitate – gyakran érdeklődött  Samu iránt,  és el  akartam 

kerülni, hogy egy teljesen fölösleges beszélgetésre invitálják azért, hogy milyen alapon érzi 

egy  hazaáruló  szökevény  feljogosítva  magát  arra,  hogy  neki  ajánljon  egy  nyilvánvalóan 

rejtjelezett  írást.  Ennélfogva,  hogy félreértés  ne  essék,  kriptikus  szövegemet  a  következő 

egyértelmű deklarációval vezettem be: Benkő Samunak nem ajánlom.”

Az anekdota oldalnyi elemzéseknél pontosabban mutatja, miként válik Benkő Samu és 

Tóth Imre plutarkhoszi párhuzamos életrajzokba kívánkozó, ellentétes, ám nem ellentmondó 

pályaképében a Bolyai-kutatás maga is a kényszerekkel szemben kivívandó szabadság nehéz 

megvalósulási folyamatának részévé; vagy Spinozával szólva virtussá, amely „ex fortitudine 

animi oritur”.

Egyben azt is példázza a több évtizedes forráskutatásokra alapozott két életmű, egyebek 

közt éppen a maga eltérő mivoltában, hogy a Bolyai-kutatás – rossz szó, de nem találok jobbat 

– „beérkezett”. Külön és értelmes diszciplínává nemesedett, ahonnét – remélhetőleg végleg – 

kiszorultak a jó (és a rossz) szándékú dilettánsok. A Bolyai-kutatás szakma lett, hasonlóan a 

Galilei, Kepler, Newton, Boyle, Darwin és egyéb „iparok”-hoz. Meglehet ez a Bicentenárium 

legfőbb tanulsága? Ahogyan például Ács Tibor könyve:  Bolyai János a bécsi hadmérnöki  

akadémián41 gazdagon  és  szakértelemmel  válogatott  képek,  fakszimilék,  dokumentumok 

tömege által segítve nem elbeszéli, hanem a szó eredeti értelmében demonstrálja, miként élt 

és tanult,  hogyan haladt a katonai ranglétrán Bolyai János az akadémián. Ezen túlmenően 

(hangsúlyozva  Sarlóska  Ernő  úttörő  szerepét)  bemutatja  a  francia  mintára  született,  és  a 

korban tán még az École Polytechnique-nél is modernebb intézmény szerepét és jelentőségét 

a  honi  műszaki  műveltség  terjedésében,  az  akadémia  (a  katonai  célt  tekintve  meglepően) 

liberális  szellemiségét,  a  tankönyvekkel  (köztük  a  matematikaiakkal)  dokumentálható 

racionalitását,  a  feljebbvalók,  a  tanárok,  a  főigazgató  János  főherceg  felelősségteljes 

gondoskodását a növendékek előre meneteléről. Megismerjük az iskola tanítási módszerét, az 

analitikus módszert, „amit az utasítások és az akadémiai alapszabály írt elő”. 

Megismerjük  a  módszer  lehetőségeit  és  előnyeit,  hatását  az  ésszerű,  logikus 

gondolkozás  fejlődésére,  ami  előfeltétele  a  katonaságnál  létfontosságú  gyors  és  célszerű 

döntéseknek.  „János  már  az  első  időkben  azt  tapasztalta,  hogy  az  oktatás  során  a  több 

bizonyítási mód közül általában a legegyszerűbbet és a legérthetőbbet választják ki. A tanárok 

gondosan kerülik azt, hogy a növendékeket az adott tárgyról keletkezett sok nézettel terheljék, 

41 Bp., 2002. Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Egyetemi Kiadó.



mivel a társai  közt feltűnően különböző képességűek keveredtek egymással.  Az akadémia 

tanárai arra törekedtek, hogy az oktatással elérjék azt a kívánt célt, amely nyilvánvalóan nem 

abból  állt,  hogy  a  növendékeket  kész  tudósokként  bocsássák  el,  hanem  csupán  annyira 

képezzék  ki  őket,  hogy  »azok  –  minden  további  segítség  nélkül  –  önképzés  útján  azzá  

válhassanak«.  Ennél  nagyobb  lehetőség  Bolyai  Jánosnak  nem  kellett,  mert  az  akadémia 

semmi korlátot nem állított a tudóssá válási folyamata elé. Sőt, alapszabálya előírta a tanári 

kar számára annak elősegítését.”

Az  oktatás  általános  elvei  után  következik  a  tantárgyak  részletes  ismertetése, 

évfolyamonként és egy-egy „Főtantárgy” köré csoportosítva, János megőrzött tankönyveinek 

és  az  előadásokon  készült  jegyzeteinek  bemutatásával  és  elemzésével.  Fontos  életrajzi 

részleteken  túl  (az  elemi  mechanikával  foglalkozó  füzetének  egyik  oldalán  maradt  fenn 

például „A Parallelarum Theoria”), mindenekelőtt azért nagyon tanulságosak ezek a tantárgy- 

és tankönyv bemutatások, mert meggyőznek, hogy a tanulásra fordított idő s munka nem volt 

elvesztegetett a „Parallelák” szempontjából. Vega műve második kötetének VIII. táblázatát 

nézegetve  például  nyomban  szembetűnhet  a  gömbháromszögtan  alapos  –  és  világos  – 

tárgyalása,  aminek  jó  hasznát  láthatta  később  János  az  Appendix ábráinál.  De  még  a 

Befestigungskunst sem volt fő célja szempontjából érdektelen, amit Sébastian Vauban nyomán 

tárgyaltak Bécsben.  „Gyakorlati  tapasztalataira  és  hatalmas elméleti  tudására támaszkodva 

(Vauban) tudományos elméleti módszerrel tárta fel a matematikai és geometriai szabályokra 

épülő várháború törvényszerűségeit, dolgozta ki a várostrom és várvédelem eljárásait. Ezért 

Jánost  a  parallelák  történelmi  előzményeinek  megismerése,  geometriai  rendszerének,  a 

térelmélete  felépítése  szempontjából  érdekelte  Vauban  munkássága,  különösen  pedig  a 

vaubani párhuzamok, árokrendszerek elmélete és gyakorlata.” 

Részletesen  elmagyarázza  Ács Tibor,  hogy milyen alapos geometriai  és  hadtörténeti 

ismeretekre  tehettek  szert  a  VII.  osztályos  tanulók  Vauban  munkásságának  a 

tanulmányozásából. De még az építészet és a taktika tantárgy se volt érdektelen Bolyai János 

fejlődése  szempontjából,  amint  azt  megőrzött  jegyzetei  tanúsítják.  Ács  Tibor  azt  sem 

mulasztja el,  hogy felhívja a figyelmet magának Bécsnek a hatására: „Bolyai János utolsó 

bécsi  éve  a  szorgalmas  tanulás  és  az  elmélyült  kutatás  mellett,  mivel,  mint  mérnökkari 

kadetnek  évi  180  forint,  vagyis  havi  15  forint  illetménye  volt,  lehetővé  tette  számára  a 

rendszeres  színházba  járást.  Óriási  élményt  jelentett  számára  az  európai  nagyváros  és 

birodalmi főváros, Bécs eleven és érdekes színházi és zenei élete, amiről önéletírásában így 

vallott: »Kadetságom alatt minden elmerülésem s ragadtatásom mellett a tani tárgyaimba:  

mikor  csak  szerét  tehettem,  a  gyönyörű  bécsi  színházakban  pontosan  megjelenni  el  nem  



múlattam, jelesen az operákban s balettekben; s oly gyönyört leltem azokban: hogy Bécset  

semmiért sem sajnáltam úgy ott (el-) hagyni, mint azon ritka színházokért.«” 

Ács  Tibor  azt  is  valószínűsíti,  hogy milyen  darabokat  láthatott  János;  azonban  ezt, 

valamint a rövid áttekintést a hadmérnöki pályán töltött (cseppet sem ilyen derűs) évtizedről 

(1823–1833) nem itt kell ismertetni; az összehasonlítás keserű kérdéseket kelt, várjuk meg a 

kötet ígért részletes folytatását. Elégedjünk meg itt annyival, hogy Ács Tibor könyve nyomán 

új színnel gazdagodott a „Szentháromszög” hermeneutikája. (Nem kellene-e a  Palimpszeszt 

következő kiadásába bevenni János főherceget vagy legalább Vaubant?)

Van  egyébként  is  valami  „varázsfuvolás”  a  nem-euklideszi  geometria  történetében. 

Valami aufklärista misztika, ahol a fennkölt szüntelenül a „Szöktetés a szerájból” commedia 

dell’artés „sültrealizmusával” ölelkezik. Talán épp azért is maradhat örökre ifjú, és matema-

tikai meg fizikai tudásunk bővülésével ezért késztethet újra meg újra Bolyai János – akár egy 

odavetett kéziratos mondatával – elődként való felismerésre későbbi nagy eredményekhez és 

elméletekhez. És ezért nem szűnhet meg a nem-euklideszi geometria euklideszi modelljeinek 

a keresése és bírálata, ami – meglehet immár rég túl az „ellentmondás-mentességen” – lehet, 

hogy valóban „elavult”, ám mindenképpen divatjamúlt kérdésén. 

Az  pedig  igazán  „varázsfuvolás”  csoda,  ahogyan  egy  marosvásárhelyi  matematika-

professzor, Kiss Elemér a Teleki–Bolyai Könyvtárban őrzött kéziratokban felfedezte Bolyai 

János,  később  mások  (köztük  Gauss,  J.  H.  Jeans,  D.  H.  Lehrmer,  Erdős  Pál)  nevével 

összefonódott,  számelméleti  és  algebrai  bizonyításait.  Szakmai  körökben hamar  világhírre 

szert tett kutatásait Kiss Elemér angol nyelven is összefoglalta,42 felfedezései történetét  és 

matematikai  lényegét  pedig  elmesélte  Staar  Gyulának,43 „A Bolyai-kép új  színei”):  „s  mi 

rácsodálkozhattunk Bolyai János eddig nem ismert – kidolgozott vagy töredékes – értékes 

algebrai és számelméleti feljegyzéseire, gondolataira.” Egy fiatal szegedi matematikus, Szabó 

Péter  Gábor  pedig  Kiss  Elemér  inspirációját  követve,  Bolyai  Farkas  számelméleti 

vonatkozású  kéziratos  hagyatékát  nézte  át,  s  talált  János  vizsgálataival  konform tételeket. 

Erről azonban ő maga számol be emlékszámunkban.

A  fentebb  említett  kérdések  úgyszólván  mindegyikét  érinti  Weszely  Tibor 

összefoglalója: Bolyai János. Az első 200 év.44 Ahogyan Tóth Imre, Benkő Samu, Ács Tibor, 

Kiss  Elemér  esetében,  itt  is  évtizedes  kutatások  és  releváns  monográfiák  előzik  meg  az 

összegezést. Csak ezzel a gazdag szakmai tudással a birtokában sikerülhetett Weszelynek alig 
42 Mathematical  gems from the Bolyai  chests.  János Bolyai's  discoveries in number theory and algebra as 

recently deciphered from his manuscripts by Elemér Kiss. Akadémiai Kiadó – Typotex, 1999. 200 p.; Notes  
on János Bolyai’s Researches in Number Theory. = Historia Mathematica 26 (1999) No. 1. pp. 68–76.

43 Matematikusok és teremtett világuk. Bp. 2002. Vince Kiadó. pp. 298–319.
44 Matematikusok és teremtett világuk. In: Bolyai János. Az első 200 év. Bp., 2002. Vince Kiadó. pp. 298–319.



kétszáz  oldalon  hiánytalanul  bemutatni  Bolyai  János  életét,  matematikai  munkásságát  az 

Appendixtől  a Későn észlelt  számelméleti  kutatásokig,  Filozófiai  és társadalmi  nézeteit,  a 

Bolyai-kultusz történetét, s néhány szépirodalmi vonatkozást.

A legfontosabb rész kétségkívül a matematika. Pedagógiai, de ami jelen szempontból 

még sokkal fontosabb tudománytörténeti remekelés, ahogyan az Appendix lényegre törően 

tömör  paragrafusai  elé  felvázolja  az  egész  problématörténeti  hátteret,  Euklidésztől  a 

Parallelarum Theorián át a Temesvári levél új világáig, mögé pedig (az Appendix kezdeti 

fogadtatásának  az  ismertetése  után)  azt,  „ami  az  Appendixből  kimaradt”:  az  Appendix 

gondolatainak  továbbfejlesztését  a  kéziratokban.  „Mivel  János  arra  törekedett,  hogy  az 

Appendix szövege  minél  rövidebb  legyen,  így  az  is  előfordult,  hogy  ennek  megírásánál 

tudatosan  hagyott  ki  már  kész,  vagy  éppen  akkor  vizsgált  eredményeket.  Ő  maga 

hangsúlyozta,  hogy  az  Appendix csak  egy  részét  tartalmazza  azoknak  a  vizsgálatoknak, 

amelyek őt az 1830-as évek körül foglalkoztatták. Nem vette be művébe például a komplex 

számokra  vonatkozó  elgondolásait,  annak  ellenére,  hogy  felismerte  a  képzetes 

mennyiségeknek az ő új geometriájában megnyilvánuló jelentőségét. Az  Appendixben nem 

tért ki azokra a kutatásokra sem, amelyeket a hiperbolikus térbeli tetraéderek köbtartalmának 

meghatározása érdekében végzett,  vagy amelyek az  S-rendszer ellentmondás-mentességére 

vonatkoznak.  Akkor  azonban  még  eltökélt  szándéka  volt,  hogy  ezeket  az  eredményeket 

később közölni fogja… Sőt főműve utolsó mondataiban is visszatér a kérdésre: »Hátra volna 

végül  a  tárgy  minden  vonatkozásban  való  lezárása  érdekében  annak  bizonyítása,  hogy 

valamely feltevés nélkül nem lehet eldönteni, hogy ∑ vagy pedig S (és melyik) teljesül. Ezt 

azonban  kedvezőbb  alkalomra  halasztjuk.«  Sajnos,  ez  a  »kedvezőbb  alkalom«  nem 

következett be, de kéziratai közül egynéhány megőrizte erre vonatkozó meglátásait.”

A két  idézet  egymáshoz  montírozása  valamiféle  „palimpszeszt”,  az  utóbbi  ugyanis 

Weszely Tibor régebbi könyvéből, a  Bolyai János matematikai munkásságából45 származik. 

Ez  a  könyv  (egyik)  aranyfedezete  a  mostaninak.  Az  ottani  részletes  vizsgálataiból  fűz 

csokorba  Weszely  itt  néhányat,  egyebek  közt  a  Lobacsevszkij  művéhez  János  által  írt 

Észrevételekről. (Az elhíresült „szarvashiba”.)

Az ellentmondás-mentességi vizsgálatok kézirataiból is átjön az új könyvbe a lényeg; 

még nyomatékosabban hangsúlyozva,  „hogy egyetemes matematikatörténetünk folyamán a 

modell fogalmával legelőször Bolyai remekművében találkozunk.” De legérdekesebb tán az a 

töredék, amelyik Bolyai János bizonytalanságait tükrözi: „»Az új geometria alapvonalainak 

latin kiadásában a szerzőnek még az a reménye volt, hogy kimutatja… (itt Bolyai minden 

45 Bukarest, 1981. Kriterion Könyvkiadó.



valószínűség szerint az  S-rendszerre gondolhatott) lehetetlenségét. A későbbi vizsgálatoknál 

azonban kitűnt, hogy akár az euklideszi rendszer mellett való döntésre, akár az eldöntetlenül 

maradásra van lehetőség, és hogy (ameddig a dolog eldöntetlen) még az eldönthetetlenséget 

sem bizonyíthatjuk be a priori, úgy a döntés további kísérletei oly kincsásóra emlékeztetnek…

A  11.  axióma  vagy  bebizonyítható  vagy  sem.  Bizonyíthatatlansága  azonban  nem 

bizonyítható be, és a bebizonyíthatóságát is csak magával a bizonyítás effektív elvégzésével 

lehetne kimutatni.«”

Weszely  természetesen  a  modellmódszer  felfedezésének  a  bizonyítékaként  idézi  a 

töredéket, és kiegészíti egy explicitebb idézettel, Jánosnak az Appendix 1837 körüli német 

átdolgozásához írt lapszéli jegyzeteiből. A könyv legremekebb néhány oldala az, ahogyan itt 

Weszely precíziós tömörséggel ismerteti az egész modellmódszer-problematikát, el egészen 

Hilbertig  és  Gödel  eldönthetetlenségi  tételéig:  „mely  szerint  egyetlen  axiómarendszer 

ellentmondástalansági  bizonyítása  sem  formalizálható  az  illető  axiómarendszerben.  Tehát 

azonnal  észrevehető,  hogy  a  modellmódszer  is  csak  relatív  ellentmondás-mentességet 

bizonyít; vagyis az egyik rendszer ellentmondás-mentességét visszavezeti egy másik rendszer 

ellentmondástalanságára.” 

Amint  Bolyai ∑  igazát  az  S-rendszerbeli  F felületén.  Bolyai  nyilvánvalóan  nem  a 

Gödel-tételt sejtette meg; mi sem állhat távolabb Weszely Tibortól, a komoly matematikapro-

fesszortól, mint ilyesmit állítani. De mi játszadozzunk a palimpszesztelés szabadságával, és 

lapozzunk vissza a 74. oldalra: „Talán nem lépjük át a reális megítélés korlátait, amikor azt 

állítjuk, hogy Bolyai János sajátos esetként már észrevette azt, amit egy évszázaddal később 

Gödel a híres tételében általánosan kimondott.” Még ha nem is a  ∑  S-beli F-felületen való 

„modellezhetőségével” kapcsolatban, hanem amikor „1825 februárjában azzal állott elő apjá-

nál, hogy a párhuzamossági kérdés, amelyen ő éveken át töprengett és fáradozott, valójában 

eldönthetetlen probléma, és így minden addigi bizonyítási kísérlete hiábavaló volt…”

Az  F-felület  és  az  L-vonalak  (Gauss  elnevezésével  paraszféra  és  paraciklus)  óriási 

jelentőségének a kiemelése a nem-euklideszi és az abszolút geometriában Weszely könyvének 

jellegzetessége és  egyik  nagy érdeme.  Nem jár  töretlen utakon:  Szénássy Barna  magnum 

opus-át követi46 „Az Appendix rövid kivonata”; megbízhatóság és teljesség tekintetében a leg-

jobb közérthető összegezése a műnek. Így, aki közelebbről meg akar ismerkedni mondjuk az

X(x) = ex/k

képlet keletkezésével és jelentésével, fellapozhatja Szénássy könyvének 174. és 175. oldalát, 

és maga is kiolvashatja a képletből,  „hogy k az a távolság,  amelyhez tartozó párhuzamos 
46 A magyarországi matematika története a 20. század elejéig. Bp., 1970. Akadémiai Kiadó.



paraciklusívek  aránya  e-vel  egyenlő.  Minden  egyes  rögzített  k értékhez  tartozik  egy 

önmagában ellentmondás nélküli hiperbolikus geometria, a k→∞ határeset pedig az euklideszi 

rendszer.”  Aki  pedig  még  mélyebbre  szeretne  merülni  az  L-vonalak  hiperbolikus 

szépségeiben,  kézbe  veheti  Kárteszi  professzor  klasszikus  Appendix-kiadását,47 a 

bicentenárium – és a szegedi Polygon – jóvoltából pedig az Appendix eredeti szövegét, Rados 

Ignác magyar és Halsted angol fordításával.48

Azt  azonban  az  Appendix rövid  kivonatából  is  jól  érzékelheti  bárki,  különösebb 

matematikai  tudás  nélkül  is,  hogy  mennyire  másféle  geometriáról  van  itt  szó,  mint  az 

euklideszi volt.  Ahogyan például „a 4. §-ban bevezeti az  egyenlő hajlású szelő fogalmát”, 

majd  „igazolja  a  párhuzamosság  szimmetrikus tulajdonságát”;  vagy  ahogyan  az  egyenlő 

hajlású  szelővel  kijelölt  izogonális  megfeleltetés (amely akár  síkban,  akár  térben  tranzitív 

vonatkozás) alapján „felveszi egy adott iránnyal párhuzamos térbeli egyenesek sokaságát”, és 

aztán „az egyik ilyen egyesen egy tetszőleges  A pontot választva az  A-val korrespondeáló 

(izogonális vonatkozásban álló) térbeli pontok halmazát F-nek nevezi.”

Vonatkozások,  megfeleltetések,  tulajdonságok,  ponthalmazok,  kétféle,  irányított 

félegyesekre  és  paraciklusívekre  vonatkozó  párhuzamosság  (jele  III  illetve  II),  izgalmas 

térbeli és síkbeli szerkesztések: az Appendix mégcsak nem is emlékeztet Euklidész monoton 

Quod erat demonstrandumaira. Talán nem túlságos túlzás azt állítani, hogy Euklidész az  F-

felületen lett  igazi  geometria.  Addig  inkább  logika  volt,  amit  különben  Proklosz  éppen 

ilyenként  értékelt  kommentárjaiban.  A  ∑  az  F-felületen  nem  egyszerűen  az  euklideszi 

geometria „modellje”. Csak miután kiderült, hogy „van Másik”, vált az euklideszi rendszer 

geometriává: teljes értelmű és jogú részévé a scientia spatii absolute verának. Meglehet Felix 

Klein azért neheztelt Bolyaira, mert uniformis tulajdonságú F-felületében (a ∑-ban a sík és a 

gömb  rendelkezik  ezzel  a  tulajdonsággal)  vagy  a  párhuzamos  paraciklusívekkel  határolt 

sávokból izogonális vonatkozású félegyenesekkel kivágott területek eltolhatóságában (a maga 

Gauss-énál alig kisebb lángeszével) felismerte Erlangeni Programjának valamiféle elődjét? 

Vagy  legalább  a  felületek  autochton  belső  geometriájának  a  megsejtőjét?  „Axioms  then 

become theorems about a particular geometry.”

Oláh-Gál Róbert érdekes életrajzi – többnyire levéltári eredetű – adatok, tények, levelek 

közlésével könnyített, nagyon nehéz kicsi könyvében az egyik tanulmány gondosan körüljárja 

A  Bolyai–Lobacsevszkij-geometria  modelleztetőségének  a  kérdését.  A  (háromnál  több 
47 Bolyai János: Appendix, a tér tudománya. Szerkesztette,  bevezetéssel, magyarázatokkal,  kiegészítésekkel 

ellátta: Kárteszi Ferenc. Bp., 1977. Akadémiai. 210 p. 
48 Johanne Bolyai: Appendix, scientia spatii absolute vera. A térnek absolut igaz tudománya, a mely független 

Euklides (a priori soha be nem bizonyitható) XI. axiomájától. Szeged, 2002. SZTE Bolyai Intézet. 109 p. 
(Polygon Könyvtár) 



dimenziós) euklideszi terekbe való beágyazhatóság és a globális modellkeresés nehézségeit 

részletezve  a  következőképpen  összegez:  „A  hiperbolikus  sík  viszonylag  egyszerű  és 

plauzibilis  felületmodelljének  megtalálása  sok  új  tulajdonság  felismerésére  szolgálhat. 

Ugyanis szabályos, minden pontban ugyanolyan tulajdonságú felületünk csak a gömb és a sík. 

Ez azt jelenti, hogy ha például gipszből készítünk egy gömböt és egy tokot, akkor ebben a 

tokban a gömb bármilyen irányban elforgatható. Ugyanígy a sík is. De más ilyen tulajdonságú 

felületünk nincs.

Matematikailag bizonyított tény, hogy bármilyen dimenziójú térben ilyen tulajdonsággal 

csak a sík és a gömb rendelkezik. Ezért volna érdekes elgondolni, hogy milyen volna egy 

teljes hiperbolikus sík”.

„A pszeudoszféra  geodetikusairól”  szóló  tanulmányában  kiszámítja  és  felrajzolja  a 

pszeudoszféra  párhuzamos  körökre  merőleges  meridiángörbéin  kívül  is  lehetséges 

geodetikusainak a formáját, azután a következőképpen összegezi kritikai okfejtését:

„A végtelen kiterjedésű Bolyai-síkgeometriának a véges felszínű pszeudoszférán való 

bemutatásakor  mindig  Kányádi  Sándor  Űrsorompó című  csodálatos  verse  jut  eszembe, 

amelyet Toró Tibor atomfizikusnak, jeles Bolyai-kutatónak ajánl:

amikor egyre szélesebb körben

kezdett elterjedni

hogy a végtelen egyenlő a határtalannal

s bizonyos alapigazságoknak

vélt axiómák posztulátumok 

nélküli világ is lehetséges

s hogy egy ponton át számtalan olyan

egyenes húzható melyek a

köréje képzelt körön belüli

más egyenesekkel 

párhuzamosnak mondhatók

s hogy a képzelet körét

akár a határtalannal egyenlő

végtelenbe is tágíthatjuk

közbiztonsági okokból

sorompóval zárták

le a végtelent

közönséges

fenyőfa-sorompóval”.49

49 Oláh-Gál Róbert: Gondolatok Bolyai Jánostól és Bolyai Jánosról. Csíkszereda, 2002. Magister Kiadó.



A pszeudoszféra-modell kritikáját Oláh-Gál Róbert elküldte Simonyi professzornak, amikor A 

magyarországi  fizika  kultúrtörténetének „Eukleidész  a  pszeudoszférán”  című  fejezetében 

meglátta a pszeudoszférára rajzolt háromszöget. A második kiadás közli a modell időközben 

megkapott fényképét, a következő szövegaláírással nyugtázva Oláh-Gál Róbert kritikáját: „A 

marosvásárhelyi  Bolyai  Múzeum  kisterme.  Közepén  áll  a  fából  esztergályozott,  feketére 

festett  pszudoszféra-modell,  a  rárajzolt  »egyenes  vonalak« által  kijelölt  háromszöggel.  Az 

egyeneseknek  a  geodetikus  vonalak  felelnek  meg,  vagyis  olyan  felületi  görbék,  amelyek 

főnormálisa miden pontban egybeesik a felületi normálissal (a távolság az ilyen görbe két 

pontja között  a vonalon mérve – kellően leszűkített  környezetben – minimális értékű).  Az 

ábrázolással  kapcsolatos  problémákról  az  irodalomban  található  ábrák  általánosan  hibás 

voltáról  Oláh-Gál  Róbert  cikkeiben  találhatunk  érdekes  kritikai  megjegyzéseket.  Ő 

számítógép segítségével rajzolt a pszudoszférára fenti definíciónak megfelelő »egyeneseket«.

A fizikusok általában beérik a  hozzávetőleges  ábrával.  Az egzakt  megfogalmazással 

úgysem tudnánk  mit  kezdeni  a  négydimenziós,  imaginárius  elemeket  is  tartalmazó,  vagy 

különösen a mai elméleti fizika akár 11 dimenziós absztrakt terei esetében, holott a fantáziát 

igencsak megmozgató, heurisztikus ábrákat tudnak (merészelnek?) készíteni a Nap tömege 

által meggörbített térről, a táguló világegyetemről, vagy jelenleg olyan struktúrákról, ahol az 

univerzum  egyik  részét  különleges  járatok  (wormholes)  kötik  össze  egy  esetleg  más 

struktúrájú univerzummal.”

„Szavak egy háromszög előtt” – more ethico.

De  kapcsolhatók  Bolyai  (Toró  Tibor  nyomán)  gyakran  idézett  sejtéséhez  is:  „A 

nehézkedés  törvénye  is  szoros  öszveköttetésben  foljtatásban  tetszik  (mutatkozik)  az  Űr 

termetével,  valójával  (alkatával),  miljségével;  s  (gondolom)  az  egész  természet (világ) 

állapotával”.50 

„Ködlepte lápon a tekintet

lépőkövei.”

„De mi az igazság…”

50 A Nature 2003. február 27-i száma közli az első precíziós torziós inga kísérleteket a húrelméletek extra  
térdimenziós geometriájából következő eltérésnek kimutatására a gravitáció 1/r2-es törvényétől, 100 µm-es 
távolságon belül.



Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai51

Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz

Amikor úgy háromszori elolvasás után elkezdtem írni a könyvről,52 úgy gondoltam, hogy a 

legalkalmasabb forma tán a  (nálunk is  mindinkább divatossá váló)  Essay Review lehetne. 

Címet is találni véltem hozzá: „A tökéletesség bűvöletében”. De aztán hamar rájöttem, hogy 

lenne ebben valami  (különben mifelénk úgyszintén  egyre  divatosabbá váló)  nagyképűség. 

Maradjunk hát az egyszerű, tisztes recenziónál. De ezt meg minek újat írni, mikor a lehető 

legtökéletesebb  –  több  mint  harminc  esztendeje  –  megjelent  Benkő  Samu  Bolyai  János  

vallomásaiban. A könyv, persze, sokkal de sokkal több recenziónál, csak éppen ez is benne 

van, bőséges hivatkozásokkal és idézetekkel kísérten a most végre nyomtatásban megjelent 

kéziratokból.  Aki  a  most  megjelent  forráskiadás  elolvasására  vagy használatára  szánja  el 

magát,  azt  ajánlom,  hogy először  olvassa  el,  illetve  olvassa  újra  a  vallomásait.  Könnyen 

megteheti,  a  könyv  több  kiadásban  megjelent,  a  negyedik  2002-ben,  a  Mundus  Magyar 

Egyetemi Kiadónál. Ez a kiadás Függelékként fontos kiegészítéseket és adatokat tartalmaz a 

„recenzióhoz”, különben azonban őrzi az eredeti szöveget és beosztást. Ez a beosztás és a 

fejezetcímek már önmagukban segítik – jó recenzióhoz illően – az eligazodást a kéziratok 

nem  mindig  könnyen  áttekinthető  erdejében.  Csak  ezzel  a  vázlattal,  illetve  térképpel  a 

kezünkben értjük meg valójában a 117. oldal tökéletességigényét vagy inkább himnuszát:

„…Csak  illőleg  és  tökélyen  kifejtett  s  meggyőzőleg  vérbe  oltott  tan lesz  képes  az 

embert a kísértettől, a gonosztól s némileg, nagyobb, kisebb mértékben ön-ördögségétől 

meg- s poklából kimenteni, -szabadítani, -váltani, s ön-angyaliságát benne mind inkább 

s  határtalanul  tisztulva  s  érve  fejteni,  s  örök-életét  mind  mennyeibbé  tenni.  …A 

tökélynek ugyanis, össz-hangzásban szólva az előbbivel, azon ellenállhatatlan varázs-

ereje, bűbája van: hogy azt elég csak észre venni arra: hogy azt rögtön megkedveljük, 

elhatározottan s tántoríthatatlanul, minden lehető régi nyűgöző békókat eldobva, általa 

mind többre-többre  törekedjünk.  Kivált  a  mai  roppant  s  mind inkább terjedő s  már 

csaknem általános fogékonyság mellett méltán nagy remény lehet: hogy a jó, tökélyes 

51 Forrás: Vekerdi László: Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I. Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az  
Üdvtanhoz. = Természet Világa 136 (2005) No. 12. pp. 548–550.

52 Bolyai János: Fogalmazványok a Tanhoz, illetőleg az Üdvtanhoz. Ambrus Hedvig Mária, Deé Nagy Anikó 
és Vakarcs Szilárd közreműködésével szerk. és bev. ell.: Benkő Samu. Kolozsvár, 2003. Erdélyi Múzeum-
Egyesület. XLIV, 307 p. (Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai 1.) 



és köz-üdvös azonnal el is ismertetik s fogadtatik. Az elmés embernek nem könnyen s 

ritkán kell a jó dolgot kétszer mondani, ajánlani: egy intés, egy szikra gyakran már elég 

a meggyúlt ész-láng által az üdv-temploma nem elhamvasztása-, hanem fölépítésére.”

II.  József-i  vagy  inkább  mozarti  felvilágosodás  Szent  Ferenc  üdvösségvallására  oltva? 

Mindenesetre Németh László a maga minőségelvére alapozott üdvösségvallását mélységesen 

rokonnak érezhetné Bolyai János tökéletességkultuszával; s tán nem állhat messzi egymástól a 

„köz-üdvös”-ről vallott felfogásuk sem: „hogy lényegesen becses csak az: mi a köz- és minden 

egyéni  üdvet némileg előmozdítja,  vagyis  a  fő-,  vég-  és  köz-célhoz  közelebb viszen.”53 A 

minőségszocializmus  utópiája  axiómatömören?  A  megvalósítás  akadályait  az  Emberi  

színjátéktól  az  Irgalomig  felmérő  Németh László és  a  Tan téziseit  fogalmazó-rendszerező 

Bolyai  János  mintha  hasonló,  vagy  akár  egyazon  malomban  őrölne-őrlődne  remény  és 

valóság  között.  Meglehet  épp  azért  becsülik-bírálják  mindketten  a  történelmet,  ahogyan 

Bolyai  nevezi  a  „multan”-t,  mert  helyesen használva,  de csak így megtaníthat  rá,  hogy a 

nélkülözhetetlen értékek őrzésével és akadályokká vált szervezetek-szerkezetek kiiktatásával 

hogyan lehet folytonosan megújulva közeledni „a fő-, vég- és köz-célhoz”.

„A  fölebbi értelemben  tehát  mindenki,  mégpedig  szükségesképpen,  conservativ is, 

szabadelmű is. Avagy van-e ember: ki egy régi fenéhez vagy más üdült kórsághoz csak 

azért is ragaszkodjék, sőt ne kívánna attól lehetőleg megválni menekedni: mert dolga 

régi?! Semmivel sem jobb pedig az értelmi tévely, bal-hit, ábránd, ábrány, puszta, üres  

– illő tárgy nélküli – képzelődés a szellemre, üdvre, nézve, sőt még sokkal rosszabb: a 

fenénél.”54

Ilyen akadályozó régi erőként ismeri fel és elemzi Bolyai János a korabeli nemességet.

„Különösen a magyar nemes ember a legnagyobb részint eddig alacsonobb volt azon 

kutyánál, melynek bőrére irott királyi adományjával ki tudja melyik elejének fönnhéjaz, 

pöffedez s undoritó- s sértőleg kérkedik; nagy része inkább akasztófát s ötven botot 

érdemelne, mint ó divatú s szellemű áldozatot.”55 

Márpedig „valamíg a föld népet embertelenül, ingyen sanyargató nemesek vagy 

urak lesznek: ama fő cél mind nehezebben s több szükséges vigyázattal érődik el, mivel 

ezeknek érdekökben van (fekszik): a régi megszokott, de nem érdemlett jótól meg nem 

53 Benkő műve p. 117.
54 Uo. p. 118. 
55 Uo. pp. 38–39.



válni (abból ki nem heppenni, fittyenni), vagy abban megmaradni. A »divide et vinces 

(levius)« hadi fortély szerint tehát nincs más mód, mint egy más úton a szegény embert 

előbb lelketlen közelebbi hóhéraitól megmenteni.”56

De nem valamilyen véres leszámolás árán, bár ennek a lehetőségét sem zárja ki, olyannyira, 

hogy egy pompás kis  dialógusban figyelmeztet  megtörténhetőségének veszélyére,  amelyet 

Benkő Samu a  Bolyai  János vallomásai  „A művészetek” című fejezetében idéz annak az 

igazolására, „hogy Bolyai ez alkalommal, más nyilatkozataival ellentétben, a művészi forma 

biztosította  racionális  kifejezési  lehetőséget  veszi igénybe: »némi kis  fogalomadás végett« 

nyúl  a  párbeszédes  formához,  hogy  a  valóságban  felfedezett  drámai  feszültséget  teljes 

lélektani mélységében ábrázolhassa.”57 A kéziratkiadásban a párbeszéd természetesen a saját 

helyén, a „Tökélyes közállomány (constitutio) fogalma” című fejezetben szerepel.58

„Így küzködik – fűzi Bolyai a két paraszt remek, Illyésre emlékeztető párbeszédéhez – 

tusakodik a szegény gyámoltalan föld népe; s itt vége lévén e párbeszédecskének, vagy 

az itt végződő párbeszédecskéből látszik, hogy a szegény al-nép okoskodik is ugyan, de 

mégse  képes  áthatni  s  kivergődni  a  mesterséges  szövevényből  (a  föld-gömbét 

körülfogott,  elboritott,  -lepett  hálóból);  mi  annál  kevésbé  csoda (csuda),  hogy,  mint 

látjuk, még a tanultak se tudtak eddig majd mire is menni, bármennyit vitáztak is ezen a 

tanban  egyik  legfontosb  s  köz-alkotványilag  perse  éppen  legfontosb  kérdés  fölött, 

nyilván  és  alattomban (titkon).  Pedig  a  megfejtés  valóban  egyszerű,  és  a  tárgy,  cél 

roppantságához képest könnyű: de tan kellett előbb olyan, milyennel {Isten jóvoltából, 

természet(e) vagy szükség szerinti, tehát meg sem is vonható kegyelméből, akaratjából} 

már bírunk  (legelőbb  hatósan  jég-törő)  kezdetül,  és  ezutáni  igyekezetünk  által 

folytatandóul…”59

Sok minden nyomban látszik már ebből a rövid idézetből is. Mindenekelőtt az, amit annyiszor 

hangsúlyoz  Benkő  Samu,  hogy  a  Tan  és  az  Üdvtan  kézirathasábjai  nem  kész  szöveget 

tartalmaznak, hanem egy életen át javított-tökéletesített tervezet, egy újra és újra végiggondolt 

gondolkozási  és  cselekvési  program (?),  modell  (?)  megfogalmazásait  és  variánsait.  Ezek 

azonban a részletekre vonatkoznak; a lényeg vagy mondjuk inkább a kitűzött cél, illetőleg 

feladat  nem  változik:  az  emberiség  erőszakmentes  eljuttatása  egy  hozzá  méltó  második 

56 Uo. pp. 39–40.
57 Benkő Samu: Bolyai János vallomásai. Bukarest, 1968. Irodalmi Kiadó. p. 216.
58 Kéziratkiadás... pp. 28–29.
59 Uo. pp. 29–32.



paradicsomi  állapotba:  a  világosan  és  közérthetően  megfogalmazott-megértetett  közjó 

világába, az oda vezető út, egy többlépcsős, hosszú tanulási folyamat segítségével. Csakhogy 

ez  megengedhetetlenül  leegyszerűsített,  durva  összegezése  egy  rendkívüli  gonddal  és 

körülményesen vázolt fogalomnak és egy precízen előírt folyamatnak, amely maga is része és 

alkotója az elérendő célnak; e kettő elválaszthatatlanságának felismerése a Tan és az Üdvtan 

nagy újításainak egyike. Bolyai János pontos cél- és feladatismertetése megtalálható a 17–18. 

oldalon, közvetlenül a két paraszt dialógusa előtt. Az összeállítás (mint az egész könyvben) 

Benkő  Samu  páratlan  szakértelmét  és  bámulatos  ízlését  dicséri,  amint  az  is,  ahogyan  a 

szétszórt  kéziratlapokból  – magukból  a  kéziratokból  választott  címek alatt  – összetartozó, 

önálló fejezeteket teremt. A jelen cél- (föladat-) kitűző fejezet teljes címe például:

„Tökélyes  közállomány  (constitutio)  fogalma  vagy  Tökélyes  status-tan  (statistica), 

politica  vagy a  természetes,  bátorságos,  állandó,  egyszerű,  eredeti,  igaz  (helyes)  és 

igazi, igazságos, nemes, egyensúlyos (vagy súlyegyenes) köz-alkotványi rendszer annak 

valósítása  és  útja  s  módja  föld-gömbünkön  vagyis  néhány  óra  alatt  megtanulható 

tökélyes magyar nyelv és annak következtében, az által értelmi és erkölcsi egyet értés, 

az  eddigi  csaknem  köz-gyűlölség  helyett,  köz-,  nemcsak  fele-,  hanem  egész baráti 

szeretetre  ragadtatás  eszközlése,  valósítása,  létesítése,  vagyis  tökélyes  köz-társaság, 

respublica  fölállítása,  egyítése,  egyesítése  módja  (minden  respublicák  respublicája) 

örökös béke, mennyei paradicsom s bármily s -mely nép fogalma szerénti vágyja

Bolyai Bolyai Jánostól

és átal*

*Jelen  irat  csak  úgy  lévén,  mint  hirtelen,  (erősen  habarva)  leírtam,  s  csak  futva 

nézhetvén el, kireszelve teljességgel nincs; s erősen sok kitérés és hosszú körirat van 

benne; azonban akinek esze van: csakugyan erősen jól megértheti.

E teljességgel nem kinyomtatandó, csak magunk vagy az én (magam) s annak 

vagy azoknak, kit vagy kiket beléavatandóknak találok, számára való.

Az  1848.  évi  (Februar)  Martius,  …beli  események  után,  bölcs  módosítással, 

vigyázattal, ki is lehet már nyom(t)atni. (Bolyai János saját megjegyzései)”60

A következő,  „A közjó  elérésének igaz  útjáról;  rendszabályok önéletírással”  című hosszú 

fejezet  szerves  folytatása  az  előbbinek;  a  gyermeknevelés  –  saját  emlékeivel  illusztrált  – 

módszereitől  az erőszakmentes rendszerváltás  globális  stratégiájának felvázolásán át  a nő-

60 Kéziratkiadás… p. 17.



férfi  kapcsolat  Tan-szerű  elrendezéséig  „az  emberiséget  eredeti  ártatlansága,  paradicsomi 

állapotjárai visszavitelének” érdekében.

Ezt a két részt Benkő Samu a Bolyai János vallomásainak utolsó előtti, „Az elveszettnél 

szebb paradicsom” című fejezetében részletesen ismerteti,  hozzávéve az itt  később „Pénz-

Tan” cím alatt közölt kéziratokból röviden a lényeget; elhelyezi Bolyai János gondolatait és 

terveit  a kor, a tizennyolcadik század második felét  és a tizenkilencedik első kétharmadát 

felölelő évszázad társadalom-, állam- és művelődésfilozófiai rendszereinek, etikai, nevelési, 

gazdasági  teóriáinak  és  utópiáinak  a  világában,  azokkal  koherens  és  egyenlő  értékű,  de 

némely tekintetben, mint például a földművelés továbbra is centrális fontosságának vagy a 

közgazdaságtan  és  a  statisztika  alkalmazásának  a  kérdésében  „a  kelet-európai  gazdasági 

fejlődés  lemaradásának közvetlen gondolati  tükröződéseként” a nyugatiaktól  merőben más 

utat követő rendszer gyanánt. 

„Az élet furcsa paradoxona, hogy a szépműves Kemény Zsigmond társadalmi-politikai 

eszmerendszerét  a  gazdaságtan  eredményeire  alapozza,  ellenben  a  geométer  Bolyai 

János,  aki  egyébként  »matematikai  szigorral«  igyekszik  felépíteni  a  tudományok 

rendszerét,  nem figyel  fel  arra  a  korábban már  felismert  tényre,  hogy a  társadalom 

mechanizmusa igazában csak a politikai gazdaságtan oldaláról közelíthető meg.”61 

Ámde „a közgazdaságtan ignorálása” nem azt  jelenti,  hogy Bolyai  János nem törődne az 

egyéni és a közösségi élet mindennapos és történelmi távlatú gazdasági vonatkozásaival. „Az 

elveszettnél szebb paradicsom” című fejezetben Benkő Samu a kéziratokból egybeválogatott 

hosszabb-rövidebb idézetekkel mutatja be, hogyan képzeli el a Tan és az Üdvtan szerzője – 

globális  összefüggésekkel  a  szeme  előtt  és  helyi  viszonyokból  kiindulva,  a  kor  hasonló 

elképzeléseihez  csatlakozva  és  bírálva-javítva  azokat  –  „egy  »rendszeresen«  kidolgozott, 

»okos,  művölt  második  természeti  állapot«”  csak  nehéz  munkával,  jó  Tan  birtokában, 

világméretű  művelődésre  alapozott  szervezettséggel  és  erőszakmentesen  megteremthető 

világát. „Ebben a »második természeti állapotban« Bolyai János a magántulajdon helyébe a 

kollektív tulajdont állítja, a »föld«, a »műhelyek«, a »kereskedelem«” tekintetében egyaránt. 

Ez  utóbbi  esetében  „csak  az  »illő  cserét«”  engedi  meg.  Az  eddigi  fölbirtokviszonyokat 

nemcsak  igazságtalannak,  hanem  erkölcsileg  károsnak  minősíti,  „mivel  »az  önzésre«  s 

»szüvek  elválasztására«  folyvást  alkalmul  szolgálnak”.  Éppen  ezért  kell  „»az  aljas  s 

mindenkor  önkárrali  veszéllyel  fenyegető  önzésnek  lehető  és  teljes  elejét  vevésére, 

61 Bolyai János vallomásai, pp. 239–240.



meggátlására a földet, a lakótelkeket... szóval a határt föl nem osztani, hanem az egész földet 

vizeivel  és  légköreivel  együtt…  az  egész  emberiség…  közbirtokául  hagyni«”.62 Ez  a 

magányos gondolkodó kézirataiban gyakran és terjedelmesen ír arról, hogy „az ember társas 

lény, s a humanizálódási folyamat valójában a tagadhatatlan »öncél« és a nélkülözhetetlen 

»közérdek«  harmóniájának  kereséséből  és  megtalálásából  áll.  A  »közérdek«  lassú 

felülkerekedése  nélkül  az  ember  még  ma  is  nyers  makkal  táplálkoznék.  Ezért  a  jövő 

társadalmában  mindenki  számára  ajánlatos  földművelő  munka  sem  kívánja  lerombolni 

mindazt, amit a közérdeket helyesen felfogó nemzedékek a társadalmi munkamegosztásban 

már megvalósítottak.63

Vezető  pártellenfeleik  meggazdagodását  kölcsönösen  kurkászó  politikusaink, 

politológusaink, mediamanjeink (az egykor tisztességes – hisz Ady vagy Krúdy is élt vele – 

„újságíró” megnevezés ugyanis aligha illik rájuk) nyilvánvalóan nem olvasták a Bolyai János  

vallomásait.

Magántulajdon,  hatalom  és  közérdek  viszonya  centrális  probléma  Bolyai  János 

közgazdaságtanában és statustanában. Marosvásárhelyi kézirataiban minduntalan visszatér rá, 

és ismételten tárgyalja a nevelés, a tanítás, a tanulás helyes módszereinek és elterjedésének a 

fontosságát,  gyakran  részletes  ajánlásokkal-utasításokkal  a  megvalósítás  tekintetében. 

Utóbbiak némelyike különösnek,  netán megmosolyogtatónak látszhat;  de a  Tan egészében 

megvan a helyük, kivált ha figyelembe vesszük, hogy a közjó elérésének igaz útjáról szóló  

rendszabályok mindig  önéletírással társulnak.  Ezekre  az  önéletrajzi  részletekre  régóta 

felfigyelt a Bolyai-kutatás, de csak most, a kéziratok egészében derül ki valódi természetük: 

empirikus kontrollként szolgál(hat)nak egy teoretikusan felépített rendszerhez (?), utópiához 

(?), ábrándhoz (?). A Tan és az Üdvtan „műfaja” aligha meghatározható. A legtalálóbb szóra 

Benkő Samu lelt rá: „…vallomásai”.

A cím természetesen  Rousseau-ra  utal;  de  tán  arra  is,  hogy a  kor,  a  XVIII.  század 

második felén és a XIX. század első kétharmadán átívelő „romantika,  amellett  hogy nagy 

energiát  fordított  a  múlt  feltárására és értelmezésére,  programszerűen vállalta  a jelen és a 

jövendő  alakítását.  A  korstílus  letéteményesei  és  követői  önmagukat  is  az  átalakulás 

részeseinek tartották. Shelley írja A megszabadult Prométheuszhoz készített előszavában: »A 

költők  éppen  úgy,  mint  a  filozófusok,  festők,  szobrászok  és  zenészek  egyik  értelemben 

teremtői és a másikban teremtményei koruknak«”.64 Ez a „korjelleg” tükröződik a Tanban és 

az Üdvtanban, s általában a Marosvásárhelyi kéziratokban. S ebben a tükörben mindegy, hogy 

62 Uo. pp. 229–230.
63 Uo. pp. 231–232.
64 Uo. p. 258.



mit  ír  a  szerző  teoretice  a  művészetekről,  a  műve  úgy,  ahogy  van,  töredékességével, 

fogalmazási és nyelvi próbálgatásaival-mérlegeléseivel, bizonytalanságaival együtt, sőt éppen 

így művészi alkotás, szépirodalom. A két paraszt pompás párbeszéde szervesen-szépen illik 

bele, amint a 110–111. oldalon az a két remek anekdota is, amely a nemzeti felsőbbrendűség 

érzését s hangoztatását gúnyolja ki. S a visszaélést a többnyire önérdeket leplező – ahogyan 

ma mondanánk – „nemzettudattal”.

Arany János-i valamiképpen az anekdotákhoz fűzött kommentár is:

„Az ily semmiségre perse legfölebb elmosolyodhatik az olvasó s halló,  s  csak azért 

hozám  elő,  hogy  példával  adjak  alkalmat  azon  megjegyzésre,  mi  szerént  ilyekkel 

sértvén a magyar a szászt (ki is, azt mondják, nem kevésbé tud a magyarról s fájdalom, 

tán érdemlettebbül, méltóbban, valóbbszínűleg, költeni), nem csoda, ha ez sem állhatta a 

magyart,  miért  s  általjában  illő  nemes  kristusilag  emberszerető  érzésből  jó  lesz 

fölhagyni az afféle gúny-gondolatokkal. Én valóban mindezek mellett s után a magyar 

nemzetet s nyelvet különösen szeretem, s éppen jovát kívánom eszközölni, mint az is 

bizonyítja: hogy tanomat  magyarul írtam, s írom jelenit is: jeleltem ki némely árnyék 

jellem-vonalokat élénkecskén az azoktóli óvakodásra ezután. Egyéb aránt éppen nem 

akarok boldogító,  idvezítő tervemmel csak a magyar  nemzetre  szorítkozni:  az egész  

emberi  nem általános  boldogítása  {mennyiben,  mint  (egy)  eszköz:  én  is  hatván  a 

véghetetlen isteni tervben: úgy szólhatok}, s  az idvesség útja kijelelése (melyet el is 

kezdettem, s naggyában, alapját állandólag megvetve, véghez is vittem) fekszik nekem 

szűvemen.  Mi  fölséges,  édes  nyug(od)almas,  megnyugtató,  csendesítő,  kielégítő, 

bátorító érzés lesz: ha minden választékok leomolván (de csakis, nem sokára leolvadó, 

jég-várak), az igazi elme-világ- s lelkesülő melegtől leolvadván: az ember az embert 

embernek nézi?”65

Ahogyan  a  magántulajdon  akadályozza  s  végül  lehetetlenné  teszi  „az  elveszettnél  szebb 

paradicsom” megvalósíthatóságát, úgy gátolja s rombolja le a nemzet bármiféle kisajátítása, 

magántulajdonosítása a Bolyai János által alapkövetelménynek, abszolút axiómának tekintett 

egyenlőséget.  Benkő Samu elsősorban „A történet-tan szelleme és becse” című fejezetben 

csoportosítja – nyelv- és őstörténeti feljegyzésekkel együtt – az erre vonatkozó kéziratlapokat, 

s az olvasó bámulva fedezheti fel bennük Fülep Lajos „Nemzeti öncélúság” című  Válasz-

cikkének és Szűcs Jenő nemzettanulmányainak az elődjét, sőt felismerheti akár a gazdasági 

65 Kéziratkiadás... pp. 110–111.



globalizáció  esetleges  jótékony  hatásának  a  megsejtését  is.  A  mintaszerűen  rendezett 

szövegből idézeteket ki-ki kereshet magának; itt csak egyet másolok ki a Tanra és az Üdvtanra 

annyira jellemző „önéletírásos” igazolás-megvilágítás illusztrálása végett:

„Részemről  ugyan  született  magyar  vagyok,  vagyis  magyarnak  vagyok  születve: 

azonban öt évig Bécsbeni neveltetésem- s katonai pályámnál fogva (s mint az austriai 

császárság  tagja  s  alattvalója)  hason  joggal  német is  vagyok,  és  különben  egyenlő 

körülmények között (caeteris paribus), sőt a nélkül is, bármily körülmények között is – 

kivévén, mennyiben  természetesen, valósággal (in concreto, absolute) mint becsületes 

ember lehetőleg kötelességem szerint igyekszek cselekedni – éppen oly jó szűvem van a 

német vagy más nemzethez…”66

A  téma  hosszan  folytatódik,  egyebek  közt  megmutatva,  hogy  mennyire  hiábavaló  és 

félrevezető józan kritériumokat keresni a kizárólagos nemzethez tartozáshoz, de a lényeg tán 

összegezhető egyetlen mondatával:

„Művelt, tehát becsületes, emberséges ember mindenkiben az embert (MOZESként az 

isten képét), emberiséget nézi s becsüli…”

Bécsi neveltetésére, s túl az „Ingenieur-Akadémiában” szerzett tapasztalatain általában Bécsre 

sokszor hivatkozik a kéziratokban Bolyai János. Ács Tibor több évtizedes kéziratos kutatásai 

alapján megírt  monográfiáiban67 Benkő Samuéhoz fogható szakértelemmel és precizitással 

mutatja  be  és  elemzi  azt  a  szellemi  légkört,  amely  a  matematikai,  mérnöki,  logikai  és 

természettudományos szemléletformáláson keresztül és azon túl az érzékeny ifjú elmében és 

lélekben  segítette  megerősödni  és  megfogalmazódni  azt  a  „művelt,  tehát  becsületes, 

emberséges”  gondolkozást  és  világnézetet,  melynek  alapjait  otthonról  és  apja  mellől-

tanításából vitte-hozta magával. Ez mind együtt a  Marosvásárhelyi kéziratokban megjelenő 

Tan és Üdvtan forrása és háttere. Meglehet, erre is utal a kéziratok elé írt

„AJÁNLÁS

Bolyai Farkas atyámnak”…

66 Uo. pp. 153–154.
67 Ács  Tibor:  Bolyai  János  a  Bécsi  Hadmérnöki  Akadémián.  Bp.,  2002.  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi 

Egyetemi Kiadó. 307 p.; Ács Tibor: Bolyai János új arca – a hadi mérnök. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 
2004. Akadémiai Kiadó. 631 p., 4 t. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára 30.)



Innen,  és  ezen  a  szellemi  tájon  át  vezetnek  kitérőkkel,  kanyarokkal,  ismétlésekkel, 

javításokkal, változatokkal, makacs geometriai-logikai következetességgel különbözőképpen 

kijelölt  és  elnevezett  utak  a  cél,  helyesebben  a  feladat  különböző  megfogalmazásaihoz, 

amelyek végül is mind az „élő, a körülmények szerént hajlékony, engedékeny s határtalanul 

tökélyesíthető,  finomítható  alkalmazású  törvények szerinti  köz-állam”,68 a  demokratikus 

respublica körülírásai és működési feltételeinek részletes meghatározásai. Egy államé, ahol 

„mindenki, mégpedig szükségesképpen, conservativ is, szabad-elmű is”. Az ilyen államok közt 

elkerülhetők a viszályok és a háborúk. 

„A végén nem az a fő-dolog, hogy ki mi nemzetbeli?, hanem hogy fő és lényeges dolog 

az, hogy ki milyen? s e tekintetben kétségen kívül bármely zsidót, törököt, pogányt, ha 

jó  érzelmű,  tiszta  és  becsületes  szándokú  ember,  méltán  inkább  szeretünk  s  többre 

becsülünk egy aljas, gaz lelkületű s tettű magyarnál, mily is, fájdalom! nem csak egy 

találkozott.”69 

A legutóbb  idézett  mondatot  az  magyarázza  s  emeli,  hogy  a  „Kossuth  Lajos  országos 

kormányzó elnökhöz címzett beadvány”-ból származik; melyben 1849. június 15-én Bolyai 

János felkínálta a magyar kormánynak tanát s szolgálatait.

A  Tan  alapján  szerveződő  államok  nemzeti  ellentétektől  mentesen  könnyen 

egyesülhetnek;  Bolyai  János  Magyarország  és  Erdély  unióját  is  elsősorban  ebből  a 

szempontból,  az  egyesülés  következtében  megnövekedett  lehetőségek  és  hatékonyság 

szempontjából üdvözölte: „az unió egy lépés az emberi nem egyesülése, tehát az Isten országa 

felé”.70 Amit  lépésenként,  „minden  respublicák  respublicáinak”  a  szerveződésével  egyszer 

majd elérhetőnek remél. Talán ezért is törődik annyit – hozzáértéssel és látható élvezettel – a 

Földgömb országainak  és  régióinak  természetes  és  célszerű  politikai-gazdasági  geográfiai 

beosztásával? Ha világnyelven ír (és közöl), ma tán egy új szaktudomány megalapozói közt 

tartanák számon. Ha más nem, Lucien Febvre felfigyelt  volna rá.  De hol vannak ma már 

Lucien  Febvre-ek?  Pedig az Európai  Unió jelen  sorskérdésvitájához igencsak találhatna a 

Marosvásárhelyi kéziratokban érvényes, ma is időszerű érveket. Ha ugyan egyáltalán tudna 

róla. Így a mi kincsünk és felelősségünk marad ez a remekül szerkesztett és kiadott kötet.

68 Kéziratkiadás... p. 75.
69 Uo. p. 234.
70 Uo. p. 220.



A Bolyai-gyűjtemény a Bolyai-kutatásban71

„Kéziratos  származékok  gyűjteményeinek  –  összegezi  a  tekintélyes  Archives  of  the  

Scientific Revolution  című könyv recenziója –,  eltérően a sok példányban nyomtatott 

vagy akár  a  kézzel  írott  könyvek  táraitól,  többnyire  megvan  a  maguk  hosszú  időre 

terjedő  saját  története.  Szerzők  és  örököseik  kívánságai  és  stratégiái,  az  idő  játékai, 

levéltárosok,  apologéták,  szerkesztők  tevékenységei,  háborúk,  tűzvészek,  áradások 

pusztításai mind rajta hagyhatják a nyomukat a kéziratos gyűjteményeken hármas feladat 

elé  állítván  a  történészt  az  archívumban  adatolt  történet  megértésével,  magának  a 

gyűjtemény történetének a rekonstruálásával és a kettő szétválasztásával.”72

Ezen elvek szerint épül fel, és ezt a hármas feladatot oldja meg Fráter Jánosnénak  A Bolyai  

gyűjtemény katalógusához írt Bevezetése, szervesen kiegészítve és feltárva az általa rendezett 

gyűjtemény  úgyszintén  ezen  hármas  elvhez  igazodó  belső  rendjét  és  szerkezetét.  Így  a 

Katalógus  több  a  szokásos  levéltári-kézirattári  katalógusoknál:  tudománytörténeti 

archívumtörténet,  évtizedekkel  ennek  a  még  ma  is  új  műfajnak  a  megszületése  előtt,  sőt 

maguknak a tudománytörténeti archívumoknak a létrejötte és elterjedése előtt.73

Az akadémiai Bolyai-gyűjtemény kialakulását és fejlődését Fráterné a Bolyai-kéziratok 

egészének a történetében helyezi el.

„Bolyai  Farkas  könyveit  végrendeletében  a  marosvásárhelyi  kollégium  könyvtárának 

ajándékozta, és ennek következtében halála után természetes volt, hogy ide kerüljenek 

kéziratai is. Bolyai János iratait,  melyeket halálakor a helybeli katonai parancsnokság 

lefoglalt,  ugyancsak a kollégiumi könyvtárnak sikerült  megszereznie.  Így az autográf 

Bolyai-iratok legnagyobb részét ma is Marosvásárhelyen őrzik. Az Akadémiai Könyvtár 

Kézirattárának Bolyai-gyűjteménye – ebből következőleg – a marosvásárhelyihez képest 

71 Forrás:  Vekerdi  László:  A Bolyai-gyűjtemény a Bolyai-kutatásban. In:  Bolyai-emlékkönyv. Bolyai  János 
születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Kapitány Katalin, Németh Géza, Silberer Vera. Bp., 2004. Vince. 
pp. 367–388.; első megjelenés: Vekerdi László: A Bolyai-gyűjtemény a Bolyai-kutatásban. In: Örökségünk, 
élő múltunk. Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. Bp., 2001. MTAK. pp. 85–
107. (A Magyar Tudományos Akadémia Közleményei)

72 Archives  of  the  Scientific  Revolution.  The  Formation  and  Exchange  of  Idea  sin  Seventeenth-Century 
Europe. Ed. By Michael Hunter. Woodbridge, 1998. The Boydell Press. 216 p. Rec.: Lawrence M. Principe. 
= Annals of Science 56 (1999) No. 3. p. 322.

73 Fráter Jánosné: A Bolyai-gyűjtemény (K 22-K 30). Bp. 1968. MTAK. 116 p., [8] t. (A Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára Kézirattárának Katalógusai 4.) (A továbbiakban: Katalógus)
Fráter Jánosné szül. Porács Rózsa (Szerencs 1923. XI. 15. – Bp., 1994. XII. 21.) 1952 óta dolgozott az MTA 
Könyvtárában.



csak töredék lehet; mégis igen sok értékes anyagot tartalmaz, amely jelentős adalékokat 

szolgáltat a Bolyai-kutatás számára.”74

Bolyai Farkas élete végéig lazább-szorosabb kapcsolatban állott az Akadémiával; leveleket, 

véleményeket  küldött,  s  rendre elküldte  – dedikálva – megjelent  műveit  a  Magyar  Tudós 

Társaságnak.

„Bolyai Farkas akadémiai működését jelzik Toldy Ferenc titoknoknak írt levelei (K/148–

150  és  M.  irod.  lev.  4-rét  61/d),  amelyekből  látható,  hogy  rövidebb,  hosszabb 

kihagyásokkal, de állandó az összeköttetés Marosvásárhely és az Akadémia között. Bolyai 

Farkas  leveleiből  realizálni  lehet  a  kialakult  kapcsolatot,  a  Tudós Társaság működése 

iránti  érdeklődést  és  a  szaktudósokkal,  kortársaival  való  érintkezés  óhaját.  »Az 

arithmetica eleje« második kiadását  1846-ban küldi  az Akadémiának »Méltóztassék a 

Tktes Úr kiosztani  a mathesisi  osztálybelieknek;  én rég nem látván névkönyvet,  nem 

tudom  most  kik  és  akárhányan  legyenek,  akik  megnézésre  méltatnák;  méltóztassék 

néhány rendben tudósitani; én ingyen bekötve küldök, csak neveiket tudjam. T. T. Győri, 

Nagy Károly, D. Vállas, Bitnicz, Tárczi uréknak küldenék [...]«

Bolyai  Farkas  akadémiai  levelező  taggá  választása  szempontjából  fontos 

dokumentum Döbrentei Gábor 1833. aug. 29-én Bolyai Farkasnak írt levele (K 23/21). 

Ez  ugyanis  olyan  összefüggésekre  világít  rá,  melyek  ismeretében  arra  lehet 

következtetni,  hogy  Bolyai  Farkas  levelező  tagsága  Döbrentei  Gábor 

közreműködésének volt köszönhető, és hogy rendes tagsági ajánlásában milyen szerepet 

játszott a latin nyelvű Tentamen megjelenése.

Bolyai  Farkas  1833  augusztusában  küldte  meg  a  Tentamen  I.  kötetét  az 

Akadémiának  dedikálva.  (A  könyv  ma  is  megvan.  Könyvtári  jelzete:  542.012.) 

Döbrentei  Gábor  titoknok,  akihez  a  küldemények  érkeztek,  még  augusztus  29-én 

válaszolt Bolyai Farkasnak:

»Könyvedet tehát  nevedben a Társaságnak október 1-ső napján adom majd bé 

midőn héti  üléseink  megint  kezdődnek,  mert  most  a  Társaságnak szeptember utolsó 

napjáig vacatioja van, engem kivéve mert én dolgozom mint a […] tudod mi.

Rád  nézve  is  egyenesen  irtam  midőn  kivántam,  hogy  mathesisi  munkádat 

magyarul ird, mivel 3d vidéki rendes tagnak óhajtottalak majd 300 pengő forinttal, ami 

mellett már ezután deák munkád miatt nem szólhatok; fijadra a Kapitányra nézve is az a 

74 Katalógus p. 5.



barátságos észrevételem van, hogy ha magyarul adja ki munkáját lehet még helybeli tag 

itt 500 pengő forinttal, mely summa penziójához egykor jól járulna; lehet vidéki rendes 

tag 300 pengő forinttal.«

Döbrentei  úgy  vélte,  hogy  a  »Tentamen«  miatt  nem  vetheti  fel  a  Tudós 

Társaságban  Bolyai  Farkas  rendes  tagságának  ajánlását.  1835  szeptemberétől  pedig 

Toldy Ferenc volt már a Társaság titoknoka, aki nyilván nem ismerte közelebbről Bolyai 

Farkast. A körülmények kedvezőtlen alakulása folytán többé nem került sor a rendes 

tagsági  ügyre,  bár  az  aktív  kapcsolat  továbbra  is  megmaradt  Bolyai  Farkas  és  az 

Akadémia között.”75

„Ennek tanúbizonysága »Jelentése a Magyar Tudós Társaságnak Ormós József: 

Hermesz« c. munkájáról (K 23/46), és az Athenaeumi Figyelmezőbe szánt megjegyzése 

(K 23/48) a művek, feljegyzések csoportjában.

1836-ban az Akadémia megbízta Bolyai Farkast, mondjon véleményt Ormós József: 

Hermesz c. munkájáról, melyet azért küldött be szerzője, hogy az értekezésben előadott 

léghajó gyakorlati kivitelezését támogassa az Akadémia. [...] A bírálatból az derül ki, hogy 

Bolyai Farkas nem tartotta lehetetlennek a léghajó gyakorlati kipróbálását” 

földön, előre megépített pályán haladó jármű mozgásának megkönnyítésére, „de az értekezésben 

kifejtett  elgondoláshoz  sok  és  lényeges  változtatást  javasolt.”  Mindenekelőtt  tételesen 

összefoglalja a terv lényegét.

„I. A gondolat ez:

1. A’ vitetendő sujat emelő által elenyésztetvén

2. Ekkor a’ suj miatti súrlódás is elényészvén, csak kevés egyéb súrlódás, ’s a’ lég’ 

ellene maradván, kicsi erővel haladni.

3. Az egésznek olly útat irni cél szerint eleibe, amelyből ki ne térhessen.”

Lényegében az egész  Hermeszből  ezt az – általa megformált  – gondolatot tartotta csak meg 

Bolyai Farkas; egyébként pedig az „ajánlott kivitel” részletesen megvizsgált „nehézségeit” annyi 

és az eredeti tervtől annyira eltérő „könnyítéssel” javasolta korrigálni, hogy Ormós irrealisztikus 

75 Katalógus pp. 7–8. Vö. Szénássy Barna: Bolyai Farkas. Bp. 1975. Akadémiai. p. 41. és (hivatkozás) p. 50. 
Szénássy Barna a Katalógusból idézi Döbrentei levelének „Rád nézve is [...]” kezdetű passzusát, kiemelve a  
nyelvművelésnek  a  korai  Tudós  Társaságban  betöltött  központi  szerepét:  „Ezért  volt  Bolyai  Farkas 
beválasztásának döntő indítéka szépirodalmi munkássága és a magyar nyelvű aritmetika, ezért pártolta őt a  
magyar nyelv nagytekintélyű akadémikusa Döbrentei Gábor.” Végül a matematikatörténész a Katalóguséval 
azonos következtetésre jut, jeléül használhatóságának.



járgányából az „emelőn” kívül (meleg levegő helyett az is a hatékonyabb hidrogénnel töltve) 

semmi sem maradt. A „könnyítésekkel” megjavított-újjáalakított Hermesz sokkal realisztikusabb 

konstrukció az eredetinél. Bolyai Farkas 

„részletes útmutatást adott a kivitelezés módjára, de feltehető, hogy a lelkesedés lázában 

elkerülte figyelmét, hogy az eredményességre való tekintettel nyújtson-e anyagi támogatást 

az Akadémia a feltaláló számára: »Olvastatik Bolyai Farkas lev. Tag véleménye Ormós 

József: Hermes c. munkája felől, melyben mivel hogy kereken sem javalás, sem rosszalás 

kimondva  nincsen,  s  igy  azt  az  elébbi,  a  munkáról  már  beadott  véleménnyel 

összehasonlitani  nem lehet,  harmadik birálatra  Bitnicz Lajos  r.  tagnak adatik  ki  egy 

hónapra.«”76

Közli Fráterné a hivatkozott iratok Régi Akadémiai Levéltárban (RAL) megadott jelzetek, s így 

a Hermesz-vélemény Bolyai Farkas technikai érzékenységének, találékonyságának és tudásának 

illusztrálásán túl bepillantást enged a korai Akadémia – ahogyan ma mondanánk – innovációs 

ügyintézésébe.

A  több  szempontból  igen  érdekes  Hermesz-véleményről  máig  a  Katalógus  

bevezetésében olvashatunk legtöbbet  s  legokosabbat;  s  ugyanez elmondható Farkasnak az 

Athenaeumi Figyelmezőbe szánt megjegyzéséről.

„Az  1835-ben  kiadott  magyar  könyvek  közül  az  akadémiai  jutalmat  Nagy  Károly 

Arithmetika c. munkájának ítélték. Nagy Károly hazai hírnevéhez nagyban hozzájárult a 

jutalom.  Egyre  több  munkájáról  került  ismertetés  a  korabeli  lapokba.  Az  1835-ben 

jutalmazott  Arithmetika  második  része  Elemi  algebra.  Számírás  közönséges  jegyekkel  

címen 1837-ben jelent meg, melyet Vállas Antal ismertetett az athenaeumi Figyelmező az  

Egyetemes  Literatúra  Körében  hasábjain  még  ebben  az  évben  (102–104.  p.).  [...]  A 

könyvismertetés végén Vállas Antal ajánlja a közönségnek Nagy Károly művét, mert »az 

olvasó csakhamar észreveendi, mely végtelen nagy különbség van e jeles munka, s azon 

elemi  s  legnagyobb részint  elavult  bevezetések  közt,  melyekkel  bennünket  Dugonics, 

Pethe s utánok mások is, megajándékoztak«.

Bolyai Farkast sérthette ez a megjegyzés, mert válaszcikkében csaknem tételről 

tételre  bizonyítja  be  Vállas  Antalnak,  hogy  a  Nagy  Károly  művében  tárgyalt 

matematikai kérdésekkel ő már az 1830-ban megjelent  Az Arithmetica elejében,  majd 

később a  Tentamenben  foglalkozott,  és tisztázta a Vállas Antal által dicsért tételeket. 

76 Katalógus p. 8.



Tulajdonképpen ez a tartalma Bolyai Farkas cikkének, [...] de a cikk sohasem jelent meg 

a Figyelmezőben.”77

Bolyai Farkas Vállas  recenziójának  bírálatában  Az Arithmetica elejének  megfelelő részeiből 

idézve roppant szemléletesen demonstrálja, hogy 

„az a’ munka, melynek legszebb oldalainak, néhány locus communis hozatik elé, nem állana, 

a’ mint iratik, végtelen különbséggel a’ Dugonics, Pethe azutáni mások próbatételeiknél, 

melyek közül némelyekben éppen azon locus communisok megvannak” 

A Tentamenben pedig a Nagy Károlynál dicsért részek „ezen könyvnek csekélyebb helyei közé” 

tartoznak. A példák kifejtése után végül megjegyzi:

„Nem teheti mindazáltal erre nézve Ref. hogy hibául ne tegye ki Magyarnak, hogy nem 

magyarul írt;  ’s  ha oly alakban adta ki,  melyen a’ mái  időkben életre  nem jöhet sok 

főtörése’ szüleményeinek  temetését  békével  nézze  el,  azzal  a’ reménnyel,  hogy diák 

halottja valaha salakjából megtisztulva támad fel.”78

Nagy Károly 1835-ös könyvének akadémiai jutalmazására Alexits professzor is kitért, 

először 1952-ben megjelent, majd 1977-ben újra kiadott Bolyai János-könyvében.79 Idéz Bolyai 

Farkas  Gaussnak  1836.  okt.  3-án  írt  leveléből;  az  új  kiadásban  az  idézet  hivatkozásában 

feltünteti Benkő Samu időközben megjelent (s a Gyűjteményt jelentős mértékben hasznosító) 

Téka-kötetét.80 A kérdéses rész Benkő Samu kiadásában, B. Fejér Gizella fordításában:

„Hogy mint áll nálunk a Matematika, ez mutatja: egy most magyarul megjelent munka 

az Aritmetika és Algebra alapelemeiről elnyerte a Tudós Társaság kétszáz aranyos díját, 

pedig  egyéb  érdeme  nincs  e  munkának,  mint  hogy  Bécsben  szépen  és  helyesen 

nyomták;  híján  van  a  legcsekélyebb  eredetiségnek,  semmit  se  tisztáz,  nyoma  sincs 

tömörségnek, tartalma csekély. S nemcsak középszerű, de rossz [...]”. 

77 Katalógus  pp.  8–9.  „A kéziratot  Bod Péternek  küldte  meg –  aki  akkor  Bécsben  tartózkodott  –  azzal  a 
megjegyzéssel,  hogy  juttassa  el  Toldy  Ferencnek  kinyomtatás  végett  »Többet  írtam  volt  –  olvassuk  a 
levélben  –  de  a  többit  elhagytam;  ennyit  pedig  minden  kímélni  kívánó  természetem  mellett  is, 
kinyilatkoztatni kötelesnek éreztem magamat, hogyha lehet, az uralkodni kezdett fattyú fény ne hátráltassa  
még tovább is hazánkban a kimívelődés teknősbékai későségét.«”

78 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára és Régi Könyvek Gyűjteménye (a továbbiakban: 
MTAKK) K 23/48.

79 Alexits  György:  Bolyai  János  világa.  Bp.  1952.  Második  kiadás:  Bp.,  1977.  Akadémiai.  167  p.  (A 
továbbiakban: Alexits 1952 és Alexits 1977.)

80 Bolyai-levelek. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította: Benkő Samu. Bukarest, 
1975. Kriterion. 314 p. (A továbbiakban: Bolyai-levelek.)



Gauss válaszából Alexits professzor a Tentamenre vonatkozó rövid értékelést közli, majd így 

folytatja:

„Valósággal  megdöbbentő,  hogy  a  Tentamen  mennyire  ismeretlen  maradt.  A  Tudós 

Társaság  pl.  1844-ben  a  parallelák  problémáját  javasolta  jutalomkérdésnek,  holott  a 

Tentamen  és  benne  az  Appendix  egy  példánya  már  12  éve  ott  feküdt  a  Társaság 

könyvtárában! Az akkori magyar társadalom értelmisége nagyon is szükségét érezte ugyan 

a tudomány fejlesztésének, de csak egy bizonyos mértékben adagolt tudományt volt képes 

befogadni az egzakt tudományokból. Ennek következtében a nagybirtokosok támogatásából 

tengődő tudós világ képviselői, különösen az elhanyagolt matematika művelői, maguk sem 

emelkedtek túl a középszerűségen.”81

Érdemes folytatni a Gausshoz írt levélből vett idézetet, mert szépen tükrözi B. F. felfogását és 

jellemét:

„Nem  szeretném,  ha  egy  leendő  matematikus  ebből  [ti.  Nagy  Károly  könyvéből] 

tanulna, nincs egyetlen jó műszava, minden szolgai fordítás. Mégis örvendek neki, mert 

ezzel az első lépcsőfokra léptünk. Még egy század, és az elsőből ezredik lesz (vagy 

legalábbis lehet).

Itt nekem már nincs mit remélnem; már az öröklét felragyogó sugaraiban állok, 

ahonnan sötét ponttá válik ez a mintegy az éjszakába világító Föld, s a semmibe vész a 

harmatcsepp idő. Az nyugtat meg, hogy bármily keveset, de annyit tettem, amennyit 

körülményeim között tehettem.”82

Ma is változatlanul érvényes és időszerű Fráter Jánosné összegzése:

„Bolyai  Farkas  akadémiai  kapcsolata  is  kétoldalú  volt.  Mindkét  oldalról  szükséges 

megvizsgálni ennek nyomán létrejött tevékenységet [...] Mindenesetre ha akkor nem is 

érte el célját a cikk írója, most az Ormós »Hermeszéről« írt bírálattal együtt a kutatás 

rendelkezésére áll.”83

81 Alexits 1977. pp. 29–30. A Természet Világa 2002. évi szeptemberi számának 394. oldalán Prékopa András 
akadémikus figyelmeztetett rá,  hogy a kitűzött  jutalomkérdés a „képzetes mennyiségek tulajdonságairól” 
szólt. Mégsem javítom itt ki Alexits professzor tévedését, mert kivételesen szépen emeli ki a Tudós Társaság 
emblematikussá  emelt  „alapító  Atyáinak”  ez  ügyben  (is)  tanúsított  inkompetenciáját  és  felelőtlenségét. 
Olyan szépen, hogy nékem fel se tűnt a (különben könnyen indokolható) tévedése, pedig jelen cikk írásakor 
bőven forgattam Fekete Gézáné alapos összegezését Az Akadémia 1831–1858 között alapított jutalomtételei 
és előzményeiről (Bp. 1988), sőt lektoráltam is a könyvet. Így hát ha valaki, én követtem el a hibát, nem 
Alexits professzor.

82 Bolyai-levelek pp. 188–189.
83 Katalógus p. 9.



A Katalógus szerzője maga mutat példát B. F. könyvjegyzékének a közlésével és elemzésével. 

Erre a munkájára a Katalógusban is utal:

„Bolyai  Farkas  személyi  iratainak  egyik  legértékesebb  darabja  a  könyvei  sorsára 

vonatkozó  végrendelete,  és  az  ehhez  készített  könyvjegyzék  (K  22/23–27).  Nemcsak 

művelődéstörténeti  vonatkozásainál  fogva  fontos  okmány,  hanem  értékes 

tudománytörténeti  dokumentum.  Ebből  a  könyvtári  »katalógusból«  következtetni  lehet 

arra, milyen könyvekből és milyen eszméket próbált a tanár átplántálni a 19. század elején 

– egy tekintélyes főiskolán – a tanulókba.”84

„Bolyai  Farkas  könyvtárának  jellemző  vonása  –  írja  Fráterné  a  könyvjegyzéket 

publikáló és elemző tanulmányában85 – az alkotó tudós kézikönyvtári és az aktív pedagógus 

gyakorlati segédkönyvtári jellege. Könyvtárában korának legkiemelkedőbb és a legújabb 

kutatási  eredményeket tartalmazó művei vannak képviselve (Euler,  Bernoulli,  Montucla, 

Gauss,  Journal  der  Physik  stb.),  olyanok,  melyeket  akkor  Magyarországon  csak  a 

természettudományokat pártoló főurak engedhettek meg maguknak összegyűjteni. Ennek 

bizonyítására csak azt említjük meg, hogy a marosvásárhelyi Teleki-Tékában is csak egy kis 

része  volt  megtalálható  azon könyveknek,  melyeket  Bolyai  Farkas  szükségesnek tartott 

megszerezni, és hogy az általunk fényképeken közölt művek is az Akadémia Könyvtárát 

alapító Teleki-család gyűjteményéből valók.”

Bolyai Farkas „könyveinek egy része szorosan összekapcsolódott tanári működésével 

is.  Kutatásainak eredményeit  matematikai könyveiben jelenítette meg. Az ismereteket a 

tanulók  fejlettségi  foka,  a  magasabb  ismeretek  elsajátítására  való  képesség  kialakítása 

szerint rendszerezte. Az ábrák készítésébe hallgatóit is bevonta.”86

Ez  a  Tiszatájban közölt  gondos  áttekintő  tanulmány  felsorolja  Bolyai  Farkasnak  –  a 

könyvjegyzékben különben szintén közölt – saját műveit, s kiemeli a  Tentamen  nemzetközi 

mércével mérve is kiemelkedő jelentőségét, ismerteti az I. kötet megküldését a Magyar Tudós 

Társaságnak,  s  a  titkár,  Döbrentei  válaszát,  hogy a  könyv  latin  nyelve  miatt  immár  nem 

ajánlhatja B. F.-t rendes tagnak. Azután visszatér a jegyzék elemzésére:

„A könyvek második csoportját egyéb tankönyvek alkotják, melyek szinte kivétel nélkül 

latin és német nyelvűek. Bolyai Farkas tanári működésének első három évtizedében a 

közép- és felsőiskolákban még nem folyt magyar nyelven a tanítás. A magyar nyelvű 

84 Katalógus p. 9.
85 Fráter Jánosné: Bolyai Farkas könyvtára. = MTA III. Osztályának Közleményei 19 (1969) pp. 271–294. 
86 Fráter Jánosné: Bolyai Farkas könyvtára. = Tiszatáj 29 (1975) No. 2. pp. 48–52. 



tankönyvírás csak lassan bontakozott ki. A magyar szerzők többsége is latin nyelven 

jelentette  meg  természettudományi  és  matematikai  munkáit.  Bolyai  Farkas  könyvei 

között szép számmal szerepelnek magyar szerzők tankönyvei:”87

„A  felsorolt  tudósok  között  találkozunk  katolikus  szerzők  (Horváth,  Makó, 

Radics)  könyveivel,  amiből  arra  következtethetünk,  hogy  műveiket  használták 

protestáns főiskolákon is.

A matematika, fizika és kémia tanítása magas szintű volt a marosvásárhelyi főiskolán. 

A mércét Bolyai Farkas professzor emelte magasra azzal, hogy olyan szerzők műveit is 

használta  az  oktatásban,  amilyen  könyveket  akkor  a  nyugati  országok  egyetemein, 

főiskoláin  és  akadémiáin  használtak.  Ilyenek  például  Euclides,  Euler,  Gren,  Lavoisier, 

Lagrange, Lencker, Karsten, Lichtenberg, Vega művei.”88

Az Osztályközleményekben megjelent tanulmány89 minden művet, ezeket is, pontosan azonosít. 

A maga  korában  még  a  művelt  Nyugaton,  még  intézményekben  is  ritkaságszámba  menő 

matematikai-természettudományos könyvtár, melyet B. F. – leveleiből és műveiből láthatóan – 

aktívan és értően használt,  ez a mifelénk egyedülállóan gazdag és használt  könyvtár – erre 

figyelmeztetnek  Fráter  Jánosné  kutatásai  és  tanulmányai  –  nélkülözhetetlen  szakmai  és 

pedagógiai háttér gyanánt szolgált Bolyai János matematikai géniuszának a kibontakozásához. 

Fráterné tanulmányainak a tükrében érthető meg igazán Bolyai János gyakran idézett  késői 

sóhaja, hogy bár maradt volna végig otthon, apja közelében. Bolyai János ez idáig ismeretlen 

számelméleti és algebrai jegyzeteit felfedező, megfejtő és rendszerező monográfiájában90 Kiss 

Elemér a Bolyai-gyűjtemény katalógusára, Fráter Jánosnénak Bolyai Farkas könyvtáráról szóló 

87 „például Rechenbuch Segesvári Professor Schustertől (Schuster Michael A.: Lehrbuch der Rechenkunst.) 
Compendium Geometriae Subterraneae. (Rausch Ferenc: Compendium Geometriae Subterreneae.) Horváth. 
Physica  2  darab.  (Horváth  János:  Physica  generalis  quam in  usum auditorum philisophiae  conscripsit., 
Physica  particularis,  quam  in  usum  auditorum  philosophiae  conscripsit.)  Makó.  Physica.  (Makó  Pál: 
Compendiaria physicae institutio,  quam in usum auditorum philosophiae elucubratus est.  2 ptes.) Pankl. 
Physica 3 darab. (Pankl Máté: Compendium institutionum physicarum, quod in usum suorum auditorum 
conscripsit.  Partes  tres:  I.  de  corpore  abstracto,  II.  chemice,  III.  physice  considerato.)  Radics.  Physica.  
(Radics  Antal:  Institutiones  physicae  in  usum  discipulorum  conscriptae.)  Physica  (Mich.  Szathmári) 
Vásárhelyi Professortól. (Szathmári Mihály: Physica contra juxta principia Neotericorum, in usum collegii  
Marosvásárheliensis  concinnata.)  Szász  Károly:  Első  rangú  egyenletek’ föl-oldása’ új  módja.  (E  könyv 
mellett Bolyai János megjegyzését találjuk: »az ígéretnek meg-nem felelő, éppen kényelmetlen, hosszas«.) 
Abban  az  időben,  amikor  már  magyar  nyelven  is  tanítottak  a  marosvásárhelyi  kollégiumban  (1836-tól  
vezették be a magyar nyelvű oktatást), írta a két Szász Károly (idősebb és ifjabb) a Számtan. Algebra című 
könyvet, amelyet Bolyai Farkasnak ajánlottak.” B. F. 1830-ban először megjelent magyar nyelvű tankönyve,  
Az  arithmetica  eleje,  tehát  ebből  a  szempontból  is  úttörő  volt,  tartalmát  és  módszerét  tekintve  pedig 
toronymagasan állott Nagy Károlyé (és persze Szász Károlyéké) felett.

88 Tiszatáj 29 (1975) No. 2. pp. 49–51. 
89 Lásd:  Fráter Jánosné: Bolyai Farkas könyvtára. = MTA III. Osztályának Közleményei 19 (1969) pp. 271–

294. 
90 Kiss, Elemér: Mathematical gems from the Bolyai chests. János Bolyai’s discoveries in Number Theory and 

Algebra as recently deciphered from his manuscripts. Bp. 1999. Akadémiai – Typotex. 200 p.



tanulmányára,  valamint  Deé  Nagy  Anikó  hasonló  tárgyú  munkájára91 hivatkozva  a 

következőképpen összegez:

„Bolyai Farkas könyvtára az alkotó tudós referencia-könyvtárának és a gyakorló tanár 

kényelmesen  kicsi  könyvtárának  a  vonásait  mutatja.  Könyvtára  korának 

legkiemelkedőbb és új  eredményeit  tartalmazó tudományos műveket  foglal  magában 

(Eulertől,  Bernoullitól,  Montuclatól,  Gausstól,  Journal  der  Physik,  etc.);  könyveket, 

melyeket  akkor  csak  a  természettudományokat  pártoló  főurak  engedhettek  meg 

maguknak összegyűjteni. Farkas olykor kikérte Gauss tanácsát könyvei kiválasztásában. 

Bolyai Farkas könyvtárának egész jellege arra utal, hogy a matematikus-tanár által nagy 

gonddal és jelentős anyagi áldozattal összegyűjtött állomány igencsak jelentős volt az 

időkben.  Bolyai  Farkas  könyvei  természetesen  fiának,  Jánosnak  is  rendelkezésére 

állottak, és ő csakugyan olvasta is azokat. Farkas 13 éves fiát Euklidész, Euler, Vega és 

Hauer  műveivel  vezette  be  a  matematikába.  1818.  szept.  10-én  kelt  levelében  ezt 

javasolja  Bécsben tanuló  fiának:  »Olvasd  Karstent,  Kästnert,  Pasquichot,  Eulert,  La 

Croix Traité Élémentaire de Fonctions etc.« (K22/75)”92

A hivatkozott levél eredetije a Bolyai-gyűjteményben található, Benkő Samu közölte a Bolyai-

levelekben  (pp. 98–110.). Ez a levél, számos B. F. által fiának írt levéllel és levéltöredékkel 

együtt Szabó Péter hagyatékából került az Akadémia Könyvtárába; a  Katalógus  bevezetése 

pontosan elmondja, hogy hogyan. Ezek a levelek ma a Gyűjtemény felbecsülhetetlen értékű és 

az egész Bolyai-kutatásban megkerülhetetlen kincsei; a viszonylag nem túl sok matematikai 

fejtegetéssel  telítetteket  gondos  feldolgozásban  közölte  Benkő  Samu  a  Bolyai-levelekben,  

feltüntetve a már megjelent részletek bibliografikus adatait. De máig kiadatlanok az ugyancsak 

Szabó  Péter  hagyatékából  származó  levéltöredékek  (K  22/86–128),  s  lényegében 

felhasználatlanok is. Pedig a Katalógus beszédes és kíváncsiságot felkeltő címekkel sorolja fel 

őket. Mikor akadnak kutatójukra?

Nem Szabó Péter hagyatékából kerültek a Gyűjteménybe Bolyai  Farkas levelei  Bodor 

Pálnak (K 22/40–73) és Bolyai Gergelynek (K 22/129–144), János B. F. második feleségétől 

született féltestvérének. A Bodor Pálnak írt levelekből számos – és gyakran idézett – szemelvényt 

közölt Schlesinger Lajos;93 hét teljes levelet közölt Benkő Samu a Bolyai-levelekben. B. F. Bodor 

91 Deé Nagy Anikó: A két Bolyai könyvtára. A Teleki-Bolyai Könyvtárban őrzött Bolyai-könyvhagyaték. = 
Könyvtári Szemle [Bukarest], 1968. No. 1. pp. 19–25. Lásd: p. 14., 273. jegyzet.

92 Kiss,  E.  id.  mű  p.  61.  –  Kiss  Elemér  nyomán  indulva  Szabó  Péter  Gábor  Bolyai  Farkas  kéziratos 
hagyatékában számos számelméleti  tételt  talált,  amely – igazolva Bolyai  János utasításait  – apát  és fiát  
egyaránt – és együtt – foglalkoztatta.

93 Szemelvények Bolyai Farkasnak Léczfalvi Bodor Pálhoz 1815-től 1825-ig írt leveleiből. Közli: Schlesinger 



Pálnak írt leveleit Benkő a Gaussnak szólókhoz viszonyítja:

„Hazai  barátjával,  Bodor  Pállal  mindvégig  keresetlenebb  hangon,  a  műgonddal 

kevesebbet törődve levelezett. Gyakran már a keltezés után jelzi, hogy sietve veti papírra 

mondandóját  és  egy  szuszra  zúdítja  barátjára  a  kérések  és  panaszok  özönét.  Bodor 

emberséges ember volt, s noha maga is sok gonddal-bajjal küszködött, egész életében 

hűségesen segítette barátját és tartotta benne a lelket a csüggedés óráiban. Barátságuk 

kibírta a nehéz próbákat, s levélbeli emlékeit a Bolyai-hagyaték legszebb darabjaiként 

tartjuk számon.”94

Bolyai Farkas „kisebbik fiának Gergelynek írt levelei, valamint az Antal öccsétől 

kapott 15 levél részletei számos megjegyzést tartalmaznak Bolyai Farkas egyéniségére, 

pszichikumára. A levelekben található gazdasági, anyagi vonatkozások, ha másodrendűek 

is a kutató számára, tükrözik az egykori professzor eléggé mostoha életkörülményeit.”95

A  Katalógus  megjelenése  óta,  az  új  tudománytörténet-írásban  persze  ezek  a  másodrendű 

szempontok  is  elsőrendűvé  váltak,  olykor  egyenesen  elsőbbrendűekké.  S  hogy  milyen 

értékeket és meglepetéseket rejthetnek még a levelek, azt mutatják Bolyai János ötvenes évek 

vége felé öccsének, Gergelynek írt levelei, melyeket Benkő Samu válogatásának a végén közöl 

(54, 55, 56, 58, 59, 60. számú levél), a Gyűjtemény nyolc darabjából (K 23/84–91) hatot.

Ezekre  a  levelekre  kitűnő  szemmel  már  Alexits  professzor  felfigyelt,  Bolyai  János 

körülményeinek és állapotának jellemzőiként:

„János 1857-ben a város végére, a katolikus temető melletti Kálvária-utcába költözött, ahol 

egy egészen kicsi házacskát bérelt. Itt élt egyedül, folytonosan betegeskedve. Ekkoriban már 

teljesen  munkaképtelenné  vált,  1858-tól  kezdve  semmit  sem volt  képes  csinálni.  Csak 

Gergelynek  írt  leveleket  családi  ügyekről  és  betegeskedéséről.  A matematikai  kutatás 

örömére visszapillantva, ezt írta 1857-ben: »[...] részesültem a menyország megismerésében 

is, – melyet minden szigorú  életmódom mellett is semmi anyagi kincsért nem adnék – 

részesülhet minden épen teremtett  egyén,  ha szorgalmas és lelkesen ügyökszik magát 

kimüvölni.”96

Lajos. = Mathematikai és Physikai Lapok 11 (1902) pp. 197–230.
94 Bolyai-levelek pp. 12–13.
95 Katalógus p. 7.
96 Alexits 1952. p. 109., Bolyai-levelek p. 230. „A Gergelynek írt nyolc levél (K 23/84–91) azért jelentős, mert  

az első kettőben arról értesíti  öccsét, hogyan teltek Bolyai Farkas utolsó napjai a harmadik szélütés óta.  
Pontosan beszámol arról, miként találta a földön szélütött apját, hogyan látogatta őt rendszeresen, és hogyan 
őrködtek a kollégium diákjai  a volt professzor betegágya mellett. Kétségtelenül a leghitelesebb leírás ez  
Bolyai Farkas végnapjairól.



Egy  gyűjtemény  –  akár  kézirat,  akár  könyv  –  értékét  önbecse  határozza  meg,  de 

közhasznúságát a felhasználók teremtik meg, s Alexits akadémikus monográfiája mellett a 

Bolyai-levelek  a legszebb bizonyíték, hogy e tekintetben a Gyűjtemény – és a  Katalógus – 

milyen hasznos szerepet vállalt és tölt be; amit különben Benkő Samu a Bolyai-levelekhez írt 

Jegyzetekben  (és  az  Akadémiai  Könyvtár  Kézirattárában  a  levelek  kibetűzésével  töltött 

hosszú órákkal) nyugtázott. A bevezetésben írt óhaja pedig ma is változatlanul érvényes:

„Ha az olvasónak e válogatás lapozgatása közben hiányérzete támadna, e sorok írójával 

együtt  bizakodjék  benne,  hogy  előbb-utóbb  csak  elkészül  a  teljes  Bolyai-levelezés 

kritikai kiadása.”97

A levelek tartalmazzák a domáldi Bolyai-birtok eladása alkalmával felmerült problémákat, Bolyai Farkas 
ingóságainak  árvereztetésére  vonatkozó  utalásokat  (K  23/86–87),  és  sok  önéletrajzi  adatot.  Ezekből  a 
levelekből tudjuk meg, hogy 1831-ben lembergi állomáshelyére történt utazása közben kolerába esett, emiatt 
Besztercén 9 napig feküdt, és elgyengülve folytatta útját (K 23/88). Nem lehet megilletődés nélkül olvasni 
1858.  aug.  8-án  írt  levelét,  melyben  betegségét  panaszolja,  és  egyben  alkotói  képességét  bizonygatja. 
Lábbaja ágyhoz kötötte, de szelleme friss és sokat dolgozik matematikai munkáin – írja: »mert úgy elfoglal-  
és ragadnak a mathesisi tárgyak és oly, mondhatom rengeteg süket- vagy eredménnyel, mint fiatal korom-, 
legjobb  erőmben,  sőt  némileg  még  hatósban,  minek  oka  persze  az:  hogy  azóta  készületem  is  mind 
gyarapodva  a  megfejtendő  problemákat  annál  hatalmasb  erővel  támadhatom  meg,  és  úgy,  hogy  már 
alkalmasint egy sincs azok közöl, még a legdesperáltabb is, melyet megfejteni képes ne lennék.«” (Bolyai-
levelek pp. 261–262.,  Katalógus pp. 10–11. A Bolyai-leveleket betű szerint, a  Katalógust mai átírásban, 
jelentéktelen változtatásokkal, ill. kiegészítésekkel közli.)

97 Bolyai-levelek p.  28. Benkő Samun kívül, illetve előtt  nem sokan ismerték el  a Gyűjtemény és főleg a  
Katalógus használatát s még kevésbé hasznát: bár azért olykor szinte szó szerinti átvételek találhatók belőle  
(lásd pl. fentebb). De tán terjed mégis a Gyűjtemény híre s értékelése amint egy újabban megjelent könyv is  
mutatja: János Bolyai. Der Mozart der Mathematik. Leben und Werk. Hrsg. Annemarie Maeger. Hamburg, 
1999.  A köszönetnyilvánításból  láthatóan  a  szerkesztő,  A.  Maeger  járt  az  MTA Kézirattárában  és  –  a  
fakszimilékből láthatóan – gondosan tájékozódott (annál különösebb a címben – és csak ott – a hosszú „ó”;  
netán azt hivatott jelezni, hogy a Bolyai Jánosként a cím felett látható kép úgyszintén nem hiteles? Vagy 
mégis?  A kép  szeme,  orra,  álla  mindenesetre  Benkő Zsuzsanna,  szája  Farkas  képére  emlékeztet,  a  18.  
oldalon). Közli a könyv, a Katalógusban található jelzet megadásával, Bolyai János javaslatát Ferenc József  
császárnak, melyben Üdvtana szellemében a közjó gyors előmozdítását célzó tervet tár elő (Johann Bolyais 
„Kaiserbrief”,  pp.  107–126.).  Csatolva  megtalálható  ugyanott  az  első  és  az  utolsó  oldal  fakszimiléje 
(mindkettőt  a  Bolyai  János  –  a  katona  is  közölte),  s  a  „Kaiserbrief”  előtt  ügyes  válogatás  található  az  
Üdvtanból, Benkő Samu Bolyai János vallomásai (Bukarest, 1968) alapján. A könyv végén az Appendix 
fakszimiléje látható, és Bolyai János általi német fordítása-átdolgozása, az eltérések pontos megadásával.  
Ezen  a  már  Stäckel  által  közölt  Raumlehre-n  kívül  megtalálható  a  Responsio  Stäckel  fordításában,  a  
temesvári  levél  („Entdecker-Brief”  von J.  Bolyai  an  seinen  Vater),  a  Schmidt-biográfia  s  egyéb  fontos 
részletek, úgyhogy a könyv egészében jó áttekintés Bolyai János általában (pontosabban „Stäckel-szinten”) 
ismert  matematikájáról  és  –  ez  a  könyvben  az  új  –  filozófiájáról.  A két  terület  kapcsolatát  Tóth  Imre 
szakavatott Einführungja teremti meg: Von Wien bis Temeswar: Johann Bolyais Weg zur nichteuklidischen 
Revolution. (21–68). A – mint mindig – szellemes és Szellem-igéző Tóth Imre-írásból jelen összefüggésben 
elsősorban az a fontos, hogy többször és expressis verbis hivatkozik a „Bolyai János – a katoná”-ra, és ezzel  
a  Gyűjteményre.  Tóth  Imre  mindig  nagyon  megválogatottan  citál  és  hivatkozik;  mintha  kezdene  a 
Gyűjtemény „A Stäckel”-lel egyenlő citálási rangra emelkedni?



Bolyai János öccsének írt levelein kívül a legtöbb és legértékesebb reá vonatkozó tétel Szabó 

Péter hagyatékából került a „Gyűjteménybe”. Szabó Péter nevét számon tartja a Bolyai-kutatás, 

elsősorban a század elején közölt  úttörő tanulmányai miatt.98 Elsőként azonban s jószerivel 

máig  egyedenként  a  Katalógus  mutatja  be  azt  az  önzetlen  s  időt-fáradtságot  nem kímélő 

munkát,  melyet  Szabó  Péter  Bolyai  János  kéziratainak  s  a  reá  vonatkozó  katonai-hivatali 

adatoknak a felkutatásában és megőrzésében végzett. Ugyancsak a  Katalógus  tisztázza Szabó 

Péter apjának, Szabó Sámuelnek – akit  az irodalom általában csak elmarasztal  – a Bolyai-

kutatások megindulásában a Bolyai Farkas felfedezésében betöltött szerepét:

„Szabó  Péter  atyja,  Szabó  Sámuel,  levelezésben  állt  Bolyai  János  elméletének 

elismertetésében nagy érdemeket szerzett külföldi és magyar kutatókkal, többek között 

Jules Hoüel-lel, Giuseppe Battaglinivel és Schmidt Ferenccel. (Leveleik megtalálhatók a 

Gyűjteményben: K 29/97, 112–118, 149–152.)

A levelek írói valamennyien elsősorban adatokat kérnek Szabó Sámueltől a két 

Bolyai  életéről  és  munkásságáról,  életrajzuk  megírását,  leveleik  összegyűjtését,  az 

Appendix  fordítását  szorgalmazzák  és  azt  az  óhajt  fejezik  ki,  hogy  bárcsak  a 

kollégiumban levő Bolyai-kéziratok kiadásra kerülnének.”99

Guillaume-Jules Hoüel a Gyűjteményben található első levelét 1867. aug. 27-én Thaonból írta 

Szabó Sámuelnek:

„Ma reggel vettem Mr Schmidt levelét Temesvárról, aki jelzi az ön jelenlétét Párizsban, 

és  közvetíti  óhaját,  hogy ajánlanék  néhány személyt,  aki  agronómiával,  közelebbről 

szőlészettel foglalkozik”

(a levelet eddig lemásolta Szabó Péter, aztán megjegyzi: „eleje és vége magántermészetű”. 

Majd folytatja a másolást:)

„Nagy  hálával  tartozom  önnek,  uram,  az  értesülésekért  amelyeket  M.  Schmidt 

közvetítésével kaptam öntől a két kiemelkedő geometráról, akik olyan nagy dicsőséget 

szereztek hazájának és akiknek a művei oly nagy tudományos jelentőségűek.”100

98 Katalógus  p.  15.  6.  sz.  jegyzet.  Továbbá  Kiss  Csongor:  Bibliográfia.  In:  Bolyai.  Biográfia-Bibliotéka-
Bibliográfia. Szerk.: Nagy Ferenc. Bp. 2000. Better – Püski. pp. 351–396. A könyv tartalmazza reprintben 
Szabó legismertebb tanulmányát a Mathematikai és Physikai Lapok 1910-es évfolyamából: „Bolyai János 
ifjúsága 1802–1822.” pp. 101–132.

99 Katalógus pp. 11–12.
100 MTAKK K 29/112.



Szabó Sámuelt tehát a Bolyai-ügy fáradhatatlan előharcosa, Schmidt Ferenc „riasztotta”. 

Schmidt Ferenc neve jól ismert volt a Bolyai-irodalomból, de igazi jelentőségét és szerepét 

csak  nemrégiben  tisztázta  Szénássy  Barna  annak  „a  Bolyaiakra  vonatkozó  leveleket, 

újságkivágásokat,  tanulmányokat”  tartalmazó  dossziénak  az  alapján,  amely  Fejér  Lipót 

hagyatékának a rendezése közben került a szeme elé.101

„Schmidt  Ferenc  mindig  figyelemmel  kísérte  a  természettudományok,  valamint  a 

matematika fejlődését, és Európa csaknem valamennyi országából kiválasztva egy-egy 

ismertebb  tudóst,  kért  információkat  az  újabban  megjelent  szakkönyvekről  [...]  A 

kiadványokról tájékozódó levelezésében francia partnere 1864-től a bordeaux-i egyetem 

fiatal  professzora,  Hoüel  volt,  ez  a  kapcsolat  döntő  jelentőségűvé  vált  Schmidt 

tudományos  tevékenységének  alakulására.  A későbbiekben  ugyanis  néhány  külföldi 

matematikus (főként Hoüel, Battaglini, Engel és Stäckel) buzdítására – terhes mérnöki 

munkája  mellett  –  fáradhatatlanul  gyűjtötte  a  két  Bolyaira  vonatkozó  adatokat, 

családtagjai bevonásával németre fordította a tőlük származó magyar nyelvű autográf 

iratokat,  Bolyai  Farkas  magyarul  megjelent  könyveinek  egyes  részeit  és  önzetlenül, 

anyagi áldozatokat is vállalva, bocsátotta a fordításokat a magyarul nem tudó külföldi 

tudósok rendelkezésére.”102

Így került „hálójába” Szabó Sámuel, akit ismételten „bombázott” adatokért, és folyamatosan 

tájékoztatott az ügyek állásáról.

„Hoüel és Baltzer – írja Schmidt Temesvárról 1867. dec. 31-én Szabónak – rövidesen 

meg fognak jelentetni  valamit  Bolyai  Appendixéből,  valószínűleg a  Bordeaux-i  és a 

Lipcsei  Akadémiák  Memoire-aiban  –  ha  a  pesti  [Akadémia]  ennyire  lusta  nagyjai 

tiszteletében, a külföldnek kell a kezdeményezést magához ragadni, így talán egyszer 

majd az itthoniak is belátják, hogy a Bolyaiak nagy emberek voltak.” (K 29/152).

A levél végén külön utóiratban ismétli meg Schmidt a legfontosabb kérdéseket (amelyek felől 

különben már előző leveleiben is érdeklődött):

101 Szénássy Barna: Adalékok a két Bolyai fölfedezésének történetéhez. = Matematikai Lapok 29 (1977–1981) 
No. 1–3. pp. 71–95. (A továbbiakban: Adalékok.) A Schmidt-dossziéban Hoüel 77 levele maradt meg. „Az 
általában 4–5 oldalas, sűrűn teleírt írások sok mindent elmondanak az európai matematikai életről, főként a 
Bolyai  kérdésnek  1864.  márc.  4-től  1882-ig  (az  utolsó  levélnek  hiányzik  a  pontos  dátuma)  történt 
alakulásáról” (p. 75.)

102 Adalékok pp. 72–73.



„Kéréseim összegezése:

Sok példány kelt el már a Kurzer Grundriss-ból? 

Johann és Wofgang Bolyai portréi

Johann B. Születési nap?

uő. Halálozási nap? –– sürgős

uő. Biográfia?

Gergely Bolyai címe?

Johann Bolyai – az ő írásairól hogyan döntött?

Üzlet mindezzel nem köthető, ígyhát legyen Tisztelt Uram meggyőződve, hogy én 

csupán arra a tiszteletre vagyok tekintettel, amely honfitársainkat joggal megilleti.”

A  Kurzer  Grundrissra  vonatkozó  kérdés  Schmidtnek  a  könyvről  Grunert  „Archiv  für 

Mathematik”-jában közölt recenziójára vonatkozik: remélte, hogy ennek következtében megnő 

a könyv iránt a kereslet. „Ennek az annotációnak az alkalmából – írja – egy példányt beküldtem 

Hr Grunertnek ajándékképpen – kérek tehát ezért egyet in natura vissza.”

Néhány  héttel  előbb,  1867.  nov.  13-án  írt  Szabó  Sámuelnek  Hoüel  Bordeaux-ból, 

válaszolva  utóbbinak  még  Párizsból  írt  levelére,  megköszönve  Bolyaiakra  vonatkozó 

felvilágosításait és továbbiakat kérve.

„Véleményem szerint személyesen kellett ismernie az idősebb Bolyait  és fiát Jánost. 

Nagyon megérné összegyűjteni róluk való emlékeit.

Arra is megkérném, hogy lenne szíves néhány szóban ismertetni városa Collegium 

Reformatorum-ának szervezetét, s hogy honnan ered a neve.

Kezemben volt a Tentamen egy példánya Bolyai saját kezű beírásával, melynek 

autenticitását  ön  tanúsítja.  Mivel  barátunk  Schmidt  megajándékozott  egy  másik, 

teljesebb  példánnyal,  az  autográf  bejegyzéssel  ellátott  példányt  elküldtem Nápolyba 

Battaglini professzornak, aki intenzíven foglalkozik Lobacsevszkij munkásságával. De 

előzőleg fotografikus kópiát készíttettem a bejegyzésről. Lenne szíves nekem lefordítani 

ezt a két sort?” (K 29/113)

Ilyesféleképpen szövődött kezdetben az a kis kör, amely elindította és szívén viselte a Bolyaiak 

felfedezését,  s  melybe  aztán  Paul  Stäckel  és  Szabó  Péter  bekapcsolódott,  végül  pedig  az 

Akadémia  is.  A levelekben  a  kérdéseken  és  válaszokon  kívül  fontos  és  állandó  téma  az 

Appendix  olasz  és  francia  nyelvű  megjelentetése,  s  visszatérő  óhajként  jelentkezik  Hoüel 

részéről a Bolyaiak egyéb műveinek és kéziratainak a kiadása.



„A mi Társaságunk – írja Hoüel 1868. febr. 27-én – büszke lenne, ha hozzájárulhatna a 

két kiváló matematikus posztumusz műveinek a kiadásához.  A könyvtárukban őrzött 

kéziratok minden bizonnyal fontos felfedezéseket rejtenek olyan tárgyakról, melyeket 

még senki sem tárgyalt, és amelyek a matematikai filozófia alapjainak lényeges részét 

képezik.” (K 29/115)

Az is  a  Hoüel–Szabó Sámuel  levelezésből  derül  ki,  hogy Schmidt  nem hiába hívta  fel  a 

figyelmet a Kurzer Grundrissra.

„Schumacherrel  folytatott  levelezésében  Gauss  –  írja  Hoüel  fentebb  idézett  nov.  13-i 

levelében – több ízben tárgyalja a parallelák elméletét.  Lobacsevszkij  művéről  készített 

fordításomhoz közöltem ebből a levelezésből azokat a leveleket, melyek erre vonatkoznak. 

Gauss ezek egyikében sem idézi Bolyai Jánost, holott munkáját még a Lobacsevszkijé előtt 

kellett ismernie. Legalábbis ez tűnik ki W. Bolyai alábbi művének egyik passzusából, Kurzer  

Grundriss  eines  Versuchs  u.s.f.,  ahol  ez  található  (p.  44):  Von  hiesingen  (nämlich 

Exemplaren der Untersuchungen, die in dem Tentamen veröffentlicht wurden) sind einige 

nach Wien, Berlin, Göttingen [...] noch dazumal hinausgeschickt worden: aus Göttingen 

schrieb der mathematische Riese, Welcher aus erhabenen Thürmen, von den Sternen bis 

auf die tiefe Gründe mit gleichem Auge sieht; dass er überrascht war, gethan zu sehen, 

was er begonnen hat, um es unter seinen Papieren zu hinterlassen. Ezek után nem értem, 

miért nem idézte Gauss Bolyai Jánost Lobacsevszkijnél preferáltabban, annál is inkább, 

mivel az Appendix messze felülmúlja (est de beaucoup supérieur) az orosz matematikus 

munkáját.”

Rövidesen azután Hoüel már a tetraéder köbösítése (K 29/114) és az imagináriusok elméletéről 

szóló  értekezés  (K  29/116)  iránt  érdeklődik,  és  ismét  felajánlja  a  bordeaux-i  Tudományos 

Társaság segítségét és jelzi készségét a publikálásukra, s egyéb kézirataikéra is. Közben Schmidt 

Ferenc levelei is sorjáztak Szabó Sámuelnél adatok és könyvek küldése iránt, ő pedig tette, amit 

tudott. Ismeretlen adatokért felkereste Bolyai Gergelyt; tőle származik számos máig újra meg újra 

használt adat Bolyai János életrajzához.103

„Mindenesetre Szabó Sámuel nagy anyagot és sok adatot gyűjtött össze a Bolyaiakról, de 

mivel 1868-ban Kolozsvárra került tanárnak, az összegyűjtött anyag feledésbe merült. Halála 

után, 1905-ben fia, Szabó Péter fedezte fel az értékes autográf kéziratokat, melyek közül öt 

103 Katalógus p. 12.



Gauss  levelet  még  ez  évben  a  göttingai  Gauss-Archívumnak  ajándékozott.  »Boldogult 

atyám, Szabó Sámuel hagyatékában ezeket a leveleket más, a Bolyaiakra vonatkozó írások 

között megtaláltam. Úgy látszik, hogy vagy Bolyai János iratai közül kerültek hozzá 1860 

táján, vagy 1867 körül gyűjtötte össze, midőn a Bolyaiak életrajzához jegyzeteket készített: 

Ezek felhasználásával készült Schmidt Ferenc első Bolyai életrajza (Archiv der Mathematik 

und Physik. Grunert’s Archiv 1868. XLVIII. 217–228 l.)«

Szabó  Péter  az  atyja  hagyatékában  talált  Bolyai-kéziratok  tudományos 

feldolgozásával felbecsülhetetlen munkát végzett. Ekkor kezdett kutatásokat a nála levő 

anyagok  kiegészítése  céljából,  és  egymás  után  írta  Bolyai-tanulmányait  és  tartotta 

akadémiai felolvasásait. [...] 1909-ben a bécsi cs. kir. hadi levéltárban kutatott Bolyai 

János adatai után, mikor az egyik aktacsomóban értékes dokumentumokra bukkant.104 

[...] A megtalált dokumentumok forrásértéke oly nagy volt, hogy részletes tartalmukat nem 

lehetett azonnal áttekinteni. Szabó Péter az Akadémia támogatását kérte a becses iratok 

átkölcsönzéséhez, tüzetesebb tanulmányozás céljából (RAL 554/1909). A Kriegsarchiv a 

kölcsönképpen  megküldött  iratokat  később  az  Akadémiának  ajándékozta,  melyek 

tudományos értékben jelentősen gyarapították a Bolyai-gyűjtemény darabjait.”105

104 Katalógus pp. 11–12, 9. „Több más iratokkal együtt, itt találta meg:
1. Bolyai János folyamodványát János főherceghez eszméi kidolgozása céljából, háromévi szolgálatmentes-
ségért, az Appendixre vonatkozó fejtegetésekkel. Olmütz, 1832. aug. 8. (K 23/62).
2. Raumlehre, azaz az Appendix német nyelvű átdolgozását (K24/1).
3. Magyarázó ábrákat a Raumlehre szövegéhez (K 42/2).
4.  Gauss,  K.  F.  –  Bolyai  Farkasnak  írt  levelének  másolatát  1832.  márc.  6.  Bolyai  János  jegyzeteivel 
megtoldva (K 24/4).
5. Az Appendix latin nyelvű különlenyomatát (K 24/3).
6. Greisinger, G. A. szakvéleményét Bolyai János: Raumlehre C. munkájáról (K 23/63).”

105 Katalógus pp. 9–10. „A vonatkozó levélváltás RAL 599/1909 és 144/1910 sz. aktában található.”



Szabó Péter a  Bolyai János ifjúságában maga  is  felhasználta az adatok egy részét;  tömören 

jellemezte ezek – és „a Gatti”106 – alapján Bolyai János tanárait.

„Tanárai  közül  Wolter  von  Eckwehr  János  századossal  állott  legszorosabb 

összeköttetésben. Wolter, a ki a mathematikát és geometriát tanította, (L. Bolyai János 

feljegyzéseit;  Sräckel  P.  A nem-euklidikus  geometria  története  stb.  Math.  és  Termtud. 

Értesítő. 1900. XVIII. köt. 252. lap) éppen 1818 őszén került az intézethez. Irodalmi téren 

bár nem szerepelt, mégis annyira becsülte B. János az ő tudását, hogy Appendixének első 

fogalmazását 1825 vagy 1826-ban neki adta át. (L. Stäckel i. m. 252. 1.). Mint mérnök 

kiváló  lehetett.  Ezt  mutatja  az,  hogy  hosszabb  időn  át  ő  vezette  a  tiroli  határszélen 

Franzenfeste  építési  munkálatait  (Wolter  v.  Eckwehr  János,  1791–1857.  Szép katonai 

pályát futott meg, a melyen altábornagyságig emelkedvén, Krakkóban halt meg. A mérnök 

akadémiának 1842–1850. igazgatója volt. L. Gatti i. m. I. köt. 683. 1. Az itt említett többi 

adatokra  nézve  is  l.  u.  ott.)  Később is  fennmaradt  benső barátságról  tesz  bizonyságot 

Jánoshoz  intézett  levele.  (Graz,  1831.  november 2-ről.)  E levelet  újabb közleményem 

mellett fogom kiadni.”107

Erre azonban már nem került sor; Szabó Péter 1914-ben meghalt.  Rövid életrajzát a Bolyai-

kutatásban  részt  vállaló  több  tudóséval,  köztük  Szabó  Sámueléval  együtt  Szénássy  Barna 

ismertette.108 Wolter v. Eckwehr levelét (K 23/117) majd csak 1965-ben publikálja Sarlóska 

Ernő, fakszimilében és kommentárokkal megszakított nyomtatásban, Bolyai János – a katona  

106 Friedrich Gatti (1839–1905): Geschichte der K. und K. Technischen Militär-Akademie. I. Geschichte der K.  
K.  Ingenieur-  und  K.  K.  Genie-Akademie.  Wien,  1901.  II.  Das  K.  K.  Bombardier-Corps,  Die  K.  K. 
Artillerie-Hauptschule und die K. K. Artillerie-Akademie. Wien, 1905. A könyv rengeteg hasznos adata máig 
nélkülözhetetlen, de nagy tekintélyével számos, részint a Schmidt-biográfiából átvett legendát szentesített B. 
J.-ról. Ezeknél is veszedelmesebb ugyancsak a korai biográfiákból átvett általánosítása: „Das Ende Bolyai’s 
entsprach nicht dem Anfange. Seine vorher so gewaltige Denk- und Arbeitskraft begann zu erschlaffen und 
[...]”  etc.  (I,  726.)  Még  a  különben  kivételesen  tisztán  látó  Alexits  akadémikus  is  így  ír:  „Jánosnak  
Marosvásárhelyre való visszatérése óta folytatott egyéb matematikai kutatásai nem vezettek sikerre. Tudjuk,  
hogy foglalkozott számelméleti kérdésekkel is, de ezekről csak egy-két érthetetlen jelekkel teleírt cédula és 
levélboríték  belseje  adhatna  felvilágosítást,  ha  ki  lehetne  hámozni  az  odavetett  jelek  értelmét.  De  nem 
valószínű, hogy számelméleti kísérletei valamilyen értékes eredményt tartalmaznának, hiszen János mindig 
mély geometriai  szemléletre  támaszkodott,  [...]”  Alexits  1977.  p.  149.  Véleményéből  idéz  Kiss  Elemér, 
Math.  Gems P.  70.,  s  rámutatott,  hogy a legkiválóbb Bolyai-kutatóknak,  Stäckeltől  Szénássyn  keresztül 
Weszely Tiborig ugyanez volt a nézete. Csak a kéziratok megfejtése után derült ki, hogy B. J. élete végéig 
milyen sikeresen birkózott a számelmélet legnehezebb kérdéseivel: megoldott például egy problémát, amit 
csak napjainkban sikerült megoldani Erdős Pálnak. „János Bolyai was fascinated by number theory. This is  
also supported by a characteristic feature of his writings, namely, that words of related meaning shower into  
the test as if poured from a comucopia, »Number theory display the most important, useful, significant,  
beutiful,  interesting,  and  charming  problems  of  not  only  integers,  but  of  the  whole  of  mathematics.« 
1179/24, 1407/3).” Math. Gems p. 71.

107 Szabó Péter: Bolyai János ifjúsága. In: Bolyai. Biográfia-Bibliotéka-Bibliográfia. Szerk.: Nagy Ferenc. Bp. 
2000. Better – Püski. p. 153.

108 Adalékok p. 95.



című,  forrásokat  közlő  és  forrásértékű  tanulmányában.109 Maga  Szabó  Péter  minden  követ 

megmozgatott, hogy megtalálja a Wolternek átadott kéziratot. Egyebek közt érdeklődött egy 

Wolter v.  Eckwehr leszármazott iránt Szekfű Gyulától, aki éppen a  Hofarchivban dolgozott 

ideiglenes fogalmazógyakornokként. Szekfű válaszolt is hűségesen,110 pontosan közölve a kért 

adatokat, de a kézirat, egy voltaképpeni „Ur-Raumlehre”, amely a Lobacsevszkijjel szembeni 

„prioritás” szempontjából lett volna tudománytörténeti  jelentőségű, nem került elő. Azóta is 

többen  keresték  (egyebek  közt  ez  is  „Szabó  Péter  örökség”),  Dávid  Lajos  lehetségesnek 

tartotta,111 hogy lappang valahol, Szénássy Barna is kutatott utána Bécsben.112 „Ez a kézirat 

azonban – fájdalom – elveszett, holott abban János szerint »... már az egésznek az alapja le van 

téve...«”113

Lobacsevszkij és Bolyai „egyidejűségének” különös késői elismeréseként az Akadémia 

III. Osztályának 1926. márc. 22-i zárt ülésen

„Főtitkár  Úr  átszármaztatja  az  Akadémiához  intézett  ama  latin  nyelvű  sürgöny 

másolatát,  melyel  az  orosz  Kazan-i  egyetem  rektora  az  ottani  fiziko-matematikai 

egyesült nevében üdvözölte az Akadémiát, abból az alkalomból, hogy száz évvel ezelőtt 

Bolyai János és Lobatscheffszky fedezték fel a nem-Euklides-i geometriát.”114

A Kazányi Egyetem tehát „eldöntötte” a „prioritás” annyit vitatott kérdését; de Bolyai János 

gondolatainak  a  fejlődése,  s  ezzel  elválaszthatatlan  kapcsolatban  sorsának  alakulása 

szempontjából  elsőrendű  fontosságú  lenne  az  elveszett  kézirat  ismerete.  Épp  ebben  az 

összefüggésben kerül Sarlóska Ernő tanulmányában központi helyre Wolter von Eckwehr 1831-

es grázi levele, amiben külön kiemeli a János kéziratára vonatkozó rövid néhány sort:

109 Sarlóska  Ernő:  Bolyai  János – a  katona.  Bp.,  1965.  Akadémiai.  pp.  341–387.,  33 képmell.  (A Magyar 
Tudományos  Akadémia  III.  Osztályának  Közleményei  15/4);  vö.:  Ács  Tibor:  Bolyai  János  a  bécsi 
Hadmérnöki  Akadémián.  (Bp.,  2002).  Ács  Kriegsarchivban folytatott  kutatásaira  alapuló  könyve Bolyai 
János bécsi éveinek élethű bemutatásával és szemléletes dokumentálásával merőben másféle „katonát” állít  
Sarlóskájé mellé. A két kép kiegészíti egymást: végre világosan láthatjuk, a bécsi mérnökakadémiai évek 
(1818–1823) történetét és jelentőségét.

110 MTAKK K 29/182.
111 Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága. 2. bőv. kiad. Bp. 1979. Gondolat. pp. 151–152.
112 „Sajnos,  ennek  az  értekezésnek  nyoma  veszett,  lehet,  hogy  megsemmisült,  de  az  sincs  kizárva,  hogy 

valamelyik katonai, esetleg Habsburg levéltár mélyén lappang.” Szénássy Barna: A két Bolyai életútja és a  
Tentamen tudományos jelentősége.  = Matematikai  Lapok 31 (1978–1983) No. 1–3.  pp. 3–14.  Szénássy 
Barnáról  lásd  Staar  Gyula  interjúját:  A matematikatörténet  szerény apostola.  In:  A megélt  matematika.  
Beszélgetések. Bp. 1990. Gondolat. pp. 117–137.

113 Alexits 1977. p. 70.
114 Az MTA III. (Math és Term.tud.) osztályának jegyzőkönyvei. 1926. márc. 22-i ülés 12. pontja.



„Aztán egy mondat, – és »más semmi«!

»Rücksichtlich  Ihres  Werkes  werden  Sie  Sich  wohl  nach  dem  Ausspruche  des 

weltberühmten Gauss verhalten, und wenn Sie mich mit einem Exemplare desselben 

werden beehren wollen, wird es mich erfreuen.«

És búcsúzik is már az osztrák tiszt korrekt udvariassággal:

»Von meiner Familie einen herzlichen Dank für Ihre gütige Erinnerung, und ich habe 

die Ehre mit vieler Achtung zu verbleiben

Ihr Freund

Wolter

Ingenieur Hauptmann«”

Szabó Péternek a levél kéziratához csatolt megjegyzése szerint Wolter Gauss egykori 

szavaira céloz, mikor Bolyai Jánost az egyetlen ésszerű magatartásra készteti. Ugyanis 

Gauss ezt írta Farkasnak 1799. dec.  16-án: »Mach doch Deine Arbeit  bald bekannt; 

gewiss wirst Du dafür den Dank nicht zwar des grossen Publikums [...] einernten [...], 

aber den Dank aller derer, deren Urtheil Dir allein wirklich schätzbar sein kann«.

Ám ha tényleg tudott is Wolter valamit Gaussnak érintkezéséről János apjával, akkor 

is mi mást jelent az emlékeztetés a »a világhírű Gauss« bölcsességére, mint azt, hogy az 

ember nemcsak halálában maradt magára, de olykor meglátásában is. Világos, hogy Wolter 

sohasem volt  Bolyai  János  eszmetársa.  [...]  Nem kétséges,  Wolter  sohasem küzdött  a 

»parallelák« problémájával. Sem sikerrel sem sikertelenül. Számára a matematika, akár a 

többi  kortársa  számára,  az  ilyen-olyan  kérdés  szellemes  vagy  kevésbé  szellemes 

megoldását jelentette. A »parallelák« problémája, mihelyt nem a »bebizonyításáról« volt 

szó, épp oly idegen, értelmetlen feladat volt, akár a későbbi kérdés: »Was sind und was 

sollen die Zahlen?« És ez a dolog veleje:  volt  Bolyai János előtt  még valaki,  akit  az 

»Erfindungskunst«  óvatos  regulái  ellenére  a  lenyűgöző  szenvedély  sodrával  ragadott 

magával egy matematikai kérdés?115

Ezt  a  magával-sodrást,  ezt  a  parallelák  problémája  általi  „megragadottságot”  olvassa  ki 

Sarlóska  Ernő  a  dokumentumokból;  ezt  támasztják  alá  elemzésében  Bolyai  Jánosról,  a 

katonáról  feljebbvalói  által  időről  időre  beterjesztett  (Szabó  Péter  által  megtalált  és 

összegyűjtött)  hivatalos  jelentések-jellemzések.  Az így fölvázolt  keretbe  illeszti  be  azután 

Sarlóska  az  Olmützből  1832.  aug.  8-án  János  főhercegnek,  a  K.  u.  K.  Ingeniers-Corps 

115 Sarlóska: Bolyai János – a katona, pp. 354–355.



Generáldirektorának beterjesztett kérvényt, melyben Bolyai János háromévi szabadságot kér 

eszméi kidolgozására, és összeveti vele a kérvénynek még Lembergben készült, 1832. május 

3-i keltezéssel ellátott fogalmazványát.

A kérvény és a fogalmazvány összehasonlításából Sarlóska fontos új következtetésekre jut 

János sorsára, lelki állapotára és Gausst illető érzelmeire vonatkozóan; a kérvény elbírálásából 

pedig a K. u. K. Ingeniers-Corps katonai-mérnöki racionalitásának és János főherceg emberséges 

vezetési  elveinek  a  képét  bontja  ki.  Jelen  összefüggésben  azonban  az  a  lényeges,  hogy  a 

tanulmány,  az  egész  Bolyai-kutatás  egyik  legeredetibb  és  leglényegesebb  műve,  a  primér 

források tekintetében úgyszólván teljesen a Bolyai-gyűjteményre hagyatkozik:

„Adatainkat  a  Magyar  Tudományos  Akadémia  Kézirattárában  őrzött  Bolyai-

gyűjteményből  vettük.  Bolyai  János  katonai  pályafutására  vonatkozó  iratok  részben 

eredetiek,  részben  Szabó  Péter  bécsi  kutatásai  alkalmával  az  eredetiekről  készült 

másolatok és kivonatok.”116

Az eredetiek is Szabó Péter kutatásaiból, illetve ezek közvetlen következményeként kerültek az 

Akadémia Könyvtárába. Erre is emlékeztetve írta Sarlóska tanulmánya elé, hálája – hálánk – 

jeléül: „Emlékezésül Szabó Péterre”.

De Szabó Péter gazdag hagyatékán és közleményein túl közvetve, a kétkötetes „Stäckel”-

en keresztül is meghatározóan hatott a Bolyai-kutatásra. Schmidt Ferenc halála után Szabó Péter 

„örökölte” a fáradhatatlan építésztől (a nem kevésbé fáradhatatlan) Paul Stäckelt. A Gyűjtemény 

őrzi Stäckel Szabó Péternek 1907 és 1914 között írt 24 levelét (K 29/153–176), amelyekben 

részint a küldött – Szabó Péter felfedezte – adatokat-iratokat köszöni meg, részint a Bolyaiakra 

vonatkozó további kérdésekkel áll elő. A Szabó Péter kutatásaiból és közleményeiből maga 

Szabó  Péter  által  akkurátusan  németre  lefordított  részletek  aztán  rendre  beépültek  Stäckel 

közleményeibe és végül az 1913-ban megjelent kétkötetes „Stäckel”-be,117 amit aztán a Szerző – 

akárcsak Schmidt esetében és a neki szóló köszönet után – az előszóban röviden nyugtázott.118

116 Uo. p. 342. 7. jegyzet. Sarlóska Ernő (Aknasugatag, 1897. jan. 15. – Bp., 1989. febr. 3.). 1958. II. 17-től az 
MTA Könyvtára alkalmazza. Sarlóska Ernő a Gyűjteményből és Gyűjtemény hatására vált Bolyai-kutatóvá;  
kivételes filozófiai tudását és filológiai képzettségét a Könyvtárba lépése óta a Bolyai-dokumentumok szóra 
bírására fordította.

117 Adalékok p. 88: Stäckel Schmidt Ferencnek 1898. jan. 24-én írt „levélből kivehető, hogy lényegében már  
akkor kész volt a két kötetes »Stäckel« (csak 1913-ban került ki a nyomdából: Wolfgang und Johann Bolyai 
geometrische Untersuchungen. I–II. Leipzig–Berlin). A későbbi évek során ennek az értékes munkának az 
anyaga lényegében csupán a Szabó Péter által fölfedezett adatokkal lett teljesebbé.”

118 Bolyai  Farkas  és  Bolyai  János geometriai  vizsgálatai.  A Magyar  Tudományos  Akadémia  támogatásával 
kiadta, életrajzzal és magyarázattal ellátta Stackel Pál. Magyarra fordította Rados Ignác. Első rész. A két 
Bolyai  élete  és művei.  Bp.  1914. MTA. p.  X.:  „Fölvilágosításaikért,  közléseikért  és  adataikért  még sok 
másnak hálával tartozom. Első helyen említem közülök Szabó Péter budapesti tanár urat, ki a birtokában 
levő fontos okiratokat a legnagyobb készséggel bocsátotta rendelkezésemre és kinyomtatásukra is megadta  



Leveleiben azonban nagylelkűbbnek mutatkozik.

„Szerencsés véletlen – írja Stäckel 1907. június 29-i levelében –, hogy egészen eredeti 

szándékom  ellenére  ilyen  komiszul  (arg)  húzódik  a  két  Bolyairól  régóta  előkészített 

könyvem megjelenése, ugyanis csak az új anyag alapján lesz definitív biográfia adható.”

Ebben  a  levélben  köszöni  meg  egyebek  közt  az  értesítést  Farkas  fiának  írt  leveleinek  a 

felfedezésről:

„ezek a levelek János szeme előtt kellett legyenek önéletrajzi feljegyzéseinek a leírásakor, 

melyeket  azután  németre  fordított.  Ezek  a  fordítások  különálló  lapokon  vannak,  és 

könnyen lehetséges, hogy egy ilyen lap elveszett, ami a legegyszerűbb magyarázat lehet 

az 1820. ápr. 4-i levélben az Ön által észlelt hiányra. A többi irat is igen értékesnek látszik 

János  életrajza  szempontjából,  és  szeretném  Önt  megkérni,  hogy  ezeket  az  iratokat 

megjelentethessem.”

1907. dec. 11-i levélben azután – értesülvén, hogy a levelek megjelenés alatt állanak – azt 

kéri, hogy az 1908 áprilisában tartandó római matematikai kongresszus történeti szekciójában 

a Bolyaiakról felkért előadóként felhasználhassa a leveleket, mert úgy érzi, hogy az Appendix 

keletkezése körüli kérdések egy részére éppen ezek adhatnak választ.

„Ezen körülmények közepette  egyenesen vissza kellene vonnom az előadásomat,  ha 

nem lennék abban a helyzetben, hogy az Ön birtokában levő értékes anyagot figyelembe 

vehetem! [...] Mindenekelőtt tehát azt szeretném tudni, hogy 1) a levelek mely részei 

vonatkoznak a parallelék elméletére és hogyan hangzanak, 2) mit árulnak el a levelek az 

Appendix  megfogalmazásáról,  3)  a  B.  J.  által  a  levelekből  készített  fordításokból, 

amelyeket  fáradtsággal  gyűjtöttem össze  egyes  céduláiból,  mennyiben  találtam rá  a 

Helyesre (das Richtige) és a helyes összefüggésre.” (K 29/156)

Szabó Péter  –  úgy látszik  – egyedül  csak a  Wolter  von Eckwehrnek átadott  kézirat  után 

érdeklődött Stäckeltől.

az engedélyt; hálára köteleztek még a következő urak [..]” A magyar matematika-történetírás – ahogyan 
Staar Gyula találóan nevezte – szerény apostola tulajdonképpen szerényen fogalmazott: „Anélkül, hogy a  
legkevésbé is kisebbíteni óhajtanám Stäckelnek a Bolyai ügyben szerzett komoly érdemeit, e helyen mégis  
igazságot  kell  szolgáltatnom  a  hazai  matematikusoknak  a  kétkötetes  Stäckel-mű  létrejöttében  végzett  
munkájukért.” Adalékok pp. 90–91.



„Ami egyébként az 1825/26-os feljegyzést illeti – válaszolja Stäckel 1909. május 28-án – 

Herr  Prof.  U.  v.  Dantscher  Grazban  megbízásomból  érdeklődött  a  leszármazottaknál, 

azonban sajnos bármiféle eredmény nélkül, és így nyilvánvalóan attól kell tartani, hogy ez 

a fontos dokumentum elveszett.” (K 19/158)

Stäckel  levelei  s  tán  még  sokkal  inkább  Hoüel-éi  messze  a  Bolyai-kutatás  keretein  túl  a 

kibontakozó  tudománytörténet-írás  szempontjából  is  elsőrendően  fontos  dokumentumok. 

Kiadásuk,  már  csak  a  tudománytörténet-írás  története  iránti  nemrégiben  ébredt  és  gyorsan 

fokozódó érdeklődés  miatt  is,  igencsak kívánatos  lenne.  És  persze változatlanul  időszerű a 

Bolyai-kéziratok  kritikai  kiadása.  Ezekre  máig  érvényes  Weszely  Tibor  másfél  évtizeddel 

ezelőtti megjegyzése:

„Manapság újból sok szó esik a kézirataikról. Az egyik fő téma az, hogy még mindig 

jócskán vannak feldolgozatlan Bolyai kéziratok. Jánosnál főleg a matematikai tárgyúak 

jönnek  számításba.  Ezek  jó  részét  már  Stäckel  feldolgozta.  Mint  érdekes  tényt 

megemlítem,  hogy  a  feldolgozott  kéziratok  közül  nagyon  kevés  található  meg  a 

marosvásárhelyi Teleki–Bolyai, valamint a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában. 

(Ez az a két hely, ahol a Bolyai-kéziratokat őrzik.) Nem megalapozatlan az a feltevés, 

miszerint  Stäckel,  mivel  nem tudott  huzamosabb  ideig  Marosvásárhelyen  tartózkodni, 

feldolgozás céljából több kéziratot magával vitt, melyek többé nem kerültek vissza eredeti 

helyükre. De ez természetesen nem csak Stäckellel történhetett meg.”119

A kéziratok sorsának is megvan a maga – jórészt még tisztázásra váró – története. A Bolyai-

kéziratok  és  az  Akadémia  –  mendemondákkal  körüllengett  –  kapcsolatát  viszont  Fráter 

Jánosné tisztázta.

„Az Akadémia  matematikus  tagjai  közül  Hunyadi  Jenő jelentette  az  1868.  jún.  15-i 

akadémiai  kisgyűlésben,  hogy a  bordeaux-i  akadémia  kiadványában  értekezés  jelent 

meg Bolyai János Appendixéről. Ennek nyomán hívja fel az Akadémia figyelmét, hogy 

a  két  tudós  hagyatékát  a  marosvásárhelyi  kollégiumtól  kérje  kölcsön  az  Akadémia 

átvizsgálás végett.

A RAL-ban lévő iratok alapján pontosan követni lehet  a  felküldött  iratok sorsát. 

Eleinte úgy tűnt, hogy a magyar matematikusok megfeledkeztek a hagyatékról. Két külföldi 

119 Weszely Tibor: Bolyai János emlékezete. In: Bolyai-emlékfüzet. Bolyai János halálának 125. évfordulóján. 
A Kilátó különszáma. Szerk.: Staar Gyula. Bp. 1985. TIT. pp. 7–18.



tudós: Boncompagni Balthasar és Hoüel Jules ugyanazon év és szinte egy napon (1871. júl. 

7. és 9. ld. RAL 688/1871) írt levelének sürgetésére – és Pauler Tivadar közbenjárására – az 

Akadémia bizottságot alakította a hagyaték átvizsgálására.”120

A részleteket Szénássy Barna ismertette az  Adalékokban,  a Schmidt-dossziéban talált Hoüel-

levelek  alapján.  Innét  tudjuk  meg,  hogy  Boncompagni  herceg  Hoüel  kérésére  írt  Eötvös 

Józsefnek a Bolyai-hagyaték feldolgozásának az ügyében, amiről aztán ő beszámolt fiának írt 

híres  és  gyakran  (szinte  kötelességszerűen)  idézett  levelében.121 Eötvös  válaszolt 

Boncompagninak, ő pedig (egyes konvencionális részek elhagyásával) lemásolta és „elküldte a 

választ Hoüel címére. Ilyen kerülő úton szerzünk tudomást Eötvös sorairól:”122 Szénássy közli 

Eötvös sorait, azután hozzáteszi.

„Eötvös Józsefben valóban az ügyért lelkesedő, annak fontosságát átérző egyén vette 

pártfogásába a dolgok irányítását. Ha a halál 1871. febr. 2-án nem vet véget az életének, 

akkor  bizonyára  gyorsabban haladt  és  kedvezőbben alakult  volna  a  Bolyai-hagyaték 

földolgozása.”

Számos érdekes részletet közöl Szénássy Hoüel Schmidt Ferencnek írt leveleiből, melyekben a 

francia  matematikatörténész  felhánytorgatja  a  földolgozás  lehetőségének  megvizsgálására 

kiküldött Bizottság – számára – érthetetlen huzavonáját:

„Határozottan  kezdem  hinni,  hogy  a  geográfusok  tévedtek,  mikor  Erdélyt  Európába 

rajzolták;  inkább  Afrika,  vagy  Bokhara  közepén  van,  és  egy  Livingstonra,  vagy 

Vámbéryre lenne szükség, hogy fölfedezze [Célzás Livinsgton afrikai és Vámbéry Ármin 

közép-ázsiai  felfedező  útjára].  Bizonyos,  hogy  ha  a  Bolyai-iratok  Japánban  vagy 

Ausztráliában lettek volna, akkor Ön már régen megkapta volna azokat. De végül is az a 

lényeg, hogy a kezébe kerüljenek [...]”123

Szénássy megérti és méltányolja Hoüel jóféle türelmetlenségét, de menti a Bizottságot is:124

120 Katalógus p. 13.
121 Lásd  pl.  Dávid  Lajos:  A két  Bolyai,  1979.  pp.  361–362.,  ahol  („A két  Bolyai  –  az  idő  sodrában”  c.  

tanulmányában) Sarlóska Ernő idézi: „A magyar társadalom figyelmét idegenek hívják fel Bolyai Jánosra. 
1869  júliusában  Eötvös  József  így  ad  hírt  a  fiának,  Lorándnak:  »A napokban  levelet  kaptam a  római 
akadémia  matematikus  osztálya  elnökétől,  melynek  örültem  és  elszomorodtam  egyszerre,  s  melynek 
tartalmáról most sem tudom, büszkék legyünk-e rá vagy piruljunk [...]«”

122 Adalékok p. 81.
123 Adalékok p. 82.
124 Szénássy Barna véleményével egyezik Fráter Jánosnéé: „A kiküldött bizottság azonnal megkezdte a munkát, 

de  csak  lassan  haladhatott.  Az  előzetes  marosvásárhelyi  rendezés  ellenére  az  elég  nagyhalmazú  iratok 
tartalmának pontos meghatározása nehézségekbe ütközött.” Katalógus p. 13.



„Bolyai-iratok átnézésének vontatottan haladó munkája indítja [Hoüel-t] olykor egy-egy 

sürgető mondatra;  hol elismerőleg,  hol elmarasztalólag olvassuk Kőnig Gyula nevét: 

sokat kesereg a Bolyai-hagyaték Kőnig által irányított feldolgozásának lassú haladásán. 

Ezen a téren talán igazságtalanok a megjegyzései: a feladat rendkívül fáradtságosnak és 

sok időt igénybe vevő munkának bizonyult.”

A lassúságot azonban részben maga a bizottsági mechanizmus is okozhatta. A Bizottság 1872. 

március közepén írt jelentésében ugyan kiadhatónak ítélt a kéziratokból is úgy 15–20 ívnyit, 

egy kötetben az Appendixszel; az Akadémia 1874. évi költségvetésében meg is található az erre 

előirányzott összeg, de amikor 

„az osztálynak jelentést  kellett  adni  a  költségvetésben előirányzott  tételek állásáról,  a 

jegyzőkönyv  szerint:  »Bolyai  munkájának  elkészülte  bizonytalan,  miután  ez  oly 

természetű, hogy rögtönözni nem lehet és sokszor tetemes anyag feldolgozása után sincs 

közölhető  eredmény.  Kőnig  Gyula  úr  ezen  felül  betegeskedik  is«.  A III.  osztály  ezt 

»Tudomásul veszi«.”

Ezzel a Bolyai-kéziratok kiadásának az ügye egyelőre lekerült az Akadémia napirendjéről.

A Bolyai-hagyaték iratait – saját kérésére – az Akadémia Schmidt Ferencre bízta átnézés 

és rendezés végett. Nem ismerjük az erről készített jelentését; annyi azonban bizonyos, hogy az 

irományok közt ő találta meg125 Bolyai János atyjának írt fontos levelét, amelyben értesíti őt 

arról, hogy „semmiből egy ujj más világot teremtettem”. Ezt a levelet Szily Kálmán ismertette 

az Akadémia összes ülésében 1887-ben.

A  Bolyai-kéziratok  átvizsgálása  tehát  nem  vezetett  konkrét  eredményre  és 

felhasználatlan  maradt  egészen  1894-ig.  Ekkor  érkezett  meg  ugyanis  az  Akadémiához  a 

marosvásárhelyi ev. Ref. kollégium igazgatóságának a Bolyai-hagyatékot visszakérő, és az 

átvizsgálás eredményéről tájékoztatást váró levele. A III. osztály határozata az alábbi volt:

„A szintén  már  hosszú  idő  előtt  beadott  jelentések  (Kőnig  Gyula  és  Schmidt  Ferenc 

részéről) értelmében ezen iratokban kiadásra alkalmas anyag nem találtatván, az osztály 

részéről  nem  forog  fenn  nehézség  aziránt,  hogy  ezen  iratok  jogos  birtokosuknak 

visszaadassanak.”126

125 Pontosabban fia, Márton (1865–1928) budapesti gimnáziumi tanár bukkant rá a levélre. Adalékok p 72.
126 Katalógus p. 14. Itt maradtak azonban a Scientia Spatii valahonnét – nyilván Marosvásárhelyről – idekerült  

26 oldalas példányai, melyek még 1831 tavaszán láttak napvilágot a kollégium nyomdájában Weszely Tibor: 
Bolyai János matematikai munkássága. Bukarest, 1981. Kriterion. p. 22., egy esztendővel azelőtt, hogy a 
Tentamen első kötetében a mű Appendix-ként megjelent. Egy példányban azonban Fráter Jánosné felfedezett 
egy  27.  oldalt  is,  a  „standard”  Scientia  Spatii-étől  némileg  eltérő  végződéssel:  „omnes,  Ax  XI  Eucl.  
Demonstrandi necessario irritos fuisse): at muneris ratio huic amplius vacare haud permittens, alii occasioni  



Ezekből a kiadásokra alkalmatlannak talált iratokból adta azután ki – minő szerencse, hogy 

hiánytalanul  visszaküldték  a  kéziratokat  Marosvásárhelyre!  –  Benkő  Samu  Bolyai  János  

vallomásai  címmel a 19. századi európai gondolkozás egyik eredeti és jellegzetes változatát, 

fedezte fel bennük Weszely Tibor a  Scientia Spatii  tömör paragrafusait folytató és kiegészítő 

tételeket és megfontolásokat, s ezekből hámozta ki Kiss Elemér a kor egyik nagy és jövőbelátó 

számelméleti kutatóját és algebristáját.

Guillaume-Jules Hoüel bizonyára örömmel látná a Bolyai-kéziratokra vonatkozó sejtésének 

ilyen fényes igazolódását, és örömmel rajzolná át tudománytörténeti térképén Erdélyt – (Benkő 

Samu, Weszely Tibor, Kiss Elemér Erdélyét) Európába.

reservare  jubet.”  Ennek  a  27.  oldalnak  az  üres  hátlapjára  Fráter  Jánosné  1965.  dec.  6-án  rávezette  a  
véleményét,  hogy  („Kikutatandó  mihez  tartozó  szöveg.)”  Alatta  olvasható  Rozsondai  Bélánénak,  a 
Kézirattár mai vezetőjének a bejegyzése: „Már ki volt nyomva a kötetke, és a 27. lappal végződött. [...] A 
régi befejezésnek ez az egy 27. lapja valahogy megőrződött.” Aztán 95. IV. 14. dátummal: „A kérdés nincs 
lezárva.” Ez a 27. oldal, a hátlapján található levéltárosi bejegyzésekkel képezi a Püski Bolyai reprint kötet 
két befejező oldalát, tán mintegy figyelmeztetés gyanánt, hogy a nyomtatott termékek reprintje után végre 
csakugyan ideje lenne már a kéziratok kritikai kiadásának. Ez azonban, úgy látszik, még ma is „bizonytalan, 
miután ez olyan természetű, hogy rögtönözni nem lehet”, az azonban ma már szerencsére nem állítható,  
hogy  „tetemes  anyag  feldolgozása  után  sincs  közölhető  eredmény”.  Csak  persze  modern  filológiai-
tudománytörténeti-matematikusi hozzáértés szükségeltetik a feldolgozáshoz. Mindenesetre a Püski Bolyai 
legfontosabb historiográfiai hozadéka (a szakszerű bibliográfia mellett) ez a 27. oldal.



A kéziratok szétszóródott papírhalmának rendberakása127

Benkő Samu könyvéről

A kéziratok szétszóródott papírhalmazának rendberakása s kibetűzése közben Benkő megértette 

az  irdatlan  jegyzettömeg  keletkezésének  feltételét:  egy  végleg  magára  maradt  nagy  lélek 

társalkodott itt egyetlen beszélgető társával, a papírral. A nagy mű terve egész gondolatvilágát 

nyűgözte, a jegyzetekben azonban csupán ötleteit és készülődéseit rögzítette, sebtében, ahogyan 

eszébe  tolultak.  Ezt  az  ötletszerűséget  és  sebtében  odavetettséget  tükrözi  a  följegyzések 

rendszertelensége és olykori  kuszasága,  nem azt,  hogy írójuk az ideák ingoványába tévedt. 

Ellenkezőleg, mindenütt, még a láthatóan zaklatott helyeken is, kivételes következetességről és 

a gondolkodás szigorú fegyelméről tanúskodnak a följegyzések, amikből Benkő bőven idéz.

Az idézetekből s értelmezésükből azután az addig ismerttől lényegesen különböző Bolyai-

kép  kerekedik  ki.  Racionálisabb.  Magánya  ellenére  is  kora  nagy gondjaival  együtt  élő.  A 

felvilágosodás jó örököse, aki szigorú egyéni s kollektív tapasztalatai ellenére sem veszítette el 

bizodalmát  az  emberekben  s  a  fejlődésben.  Keserű,  de  nem  megkeseredett  lélek.  Reális 

rezignáltsággal  nézte  az  életet  és  saját  munkálkodását,  de  nem  reményét  vesztetten.  Az 

„Üdvtan-tól, a  közszolgálat  romantikus  céljain  túlmenően,  azt  várta,  hogy értő  közönséget 

sorakoztat fel a gondolatai mögé.” S ha magányos is volt – mert az volt –, semmiképpen sem 

nevezhető ideái gubancába csavarodott, valóságtól elszakadt gondolkodónak.

„Az Üdvtan tételeit már-már grafomániás buzgalommal fogalmazó Bolyai tragédiájában 

valóságos  viszonyok,  közelebbről  az  éretlen  társadalmi  viszonyok  tükröződnek.”  Ezekre 

válasz  gondolkozása,  ahogyan  egyrészt  a  fantasztikumok  birodalmát  ostromolja,  másrészt 

józan sztoicizmussal szemléli a létezés lehetőségeit.

Benkő  Bolyaija  lángelméjével  kiemelkedik,  de  gondolkozása  alaprétegeivel  mélyen  a 

honi fejlődésbe simul. „Az erdélyi szellemi életben, különösen a protestáns kollégiumok tájain, 

az  élet  bajainak  elviselésére,  már  évszázadok  óta  a  sztoicizmus  filozófiáját  használták 

gyógyírul. Nemzedékek kapaszkodtak az emberi észbe, s a kelet-európai fejlődés megmerevült 

feudális  keretei  között  az  élet  egyetlen  örömét  a  gondolkozásban  keresték.”  Az  erdélyi 

művelődéstörténet jó ismerőjeként Benkő Samu belülről érti meg Bolyait, s keserveiről sem 

feledkezve meg s gyöngeségeit  sem szépítgetve olyan embert állít  elibénk, aki  „az  Üdvtan 

127 Forrás:  Vekerdi  László:  A kézairatok  [sic!]  szétszóródott  papírhalmazának  rendberakása.  Benkő  Samu 
Bolyai-könyvéről, 1985. = Irodalomismeret 13 (2003) No. 4. p. 54. 



fejezetein  töprengve,  élete  végéig  megőrizte  a  gondolkodás  örömét,  és  munkája  azzal  a 

reménységgel  töltötte  el,  hogy részese a  humánum jövőt  formáló  cselekedeteinek.  A maga 

nyomorúságain  úgy  akart  segíteni,  hogy  hadat  üzent  az  általános  nyomorúságnak  és 

embertelenségnek.”

Eleitől újra kellene gondolnunk csakugyan az egész Bolyai-kérdést? Nem inkább annak 

jött el az ideje, hogy megértsük és megfogadjuk végre Bolyainak, Benkő Samu Bolyaijának 

üzenetét?


