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Adatok Bolyai Farkas eletrajzahoz. 
Elöterjesztette SZILY KALMAN r~t. 

(A III. osztaly ül esen, 1884. okt6ber 20-an.) 

A vilaghirü magyar mathemn,tikusnak , n, föusegcs 
erzelmü CS gondobtu költö-filozofusnak, Bolyai Farkas1mk, 
cme renclkivüli szellemnek sem tud:omanyos, sem irodalmi jel
lcmzese, de meg csak cletrnjza sincs megieva maiglan sem. 
Mind az, a mit egy halas tanitvany r6la sok szeretettel följcgy
:1.ett es )rözzetett 1, s a mit cgy nem magyar ajku hazank:fianak 
lelkcs buzgalma összegyLijtött s a krtlföld ele terjesztett 2, 

rnincl az meg csak hezagos töredek. Erclely ösz tud6sa is, ki szel
lcmc sokoldalusagaval hajdani öreg barfttjat nemcsak megkö
z l:iti, de felül is mulja, meg mindig keslekedik abbeli igerete 
bcvaltftsaval, hogy a rendkivüli szellemet »teljes egeszben mu
tatja be a hazanak«, itt az Akademiaban tartand6 emlekbe
szedbcn. P edig 28 eve m{u, hogy »a nyolcz X alatt sok x-et irt 
tanftrnak, ki azon felsöbb tablahoz, melyen az ittenin ismeret
len maradott x-ek megfejtetnek, örömmel ment tanul6nak, 
hamvait az a köztakar6 boritja, melyet az Anya alv6 gyerme
keirc az egröl a földre vont fellegszalak közt bujkil6 Nappal 
szö s na,poukent hull6 könyek zölden tartanak.« 3 Sirjat ma mar 

') Rethi Lajos az • Orszagti'tkre • 1863-ik, a • Vasarnapi Ujsag« 
1810-ik evfolyamaban s az • uj korszak • r. köteteben. 

•) Fr. Schmidt, La Science absolue de l 'Espace. Pads, 1868. es 
Onmert Arcl1ivja 48. köteteben: • Aus dem Leuen zweier ungarischer 
l\faLl1emati ker. « 

8) Ilolyai sajat gyaszjelenteseMl. i\faros-Vasarhely. 18!i5 . 
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2 SZlLY KALMAN. 

ncmcsak az a p6nyik-almafa, melyet a vcgkivfmsagnak mcg
felclve, egy szeretö kez ültetett dombja tövebe, hanem cliszes 
emlek is j elöli, melylyel a ma1·os-yasarhelyi kollegium a kitünö 
tanart, a -tuclomanyt s leginkabb pedig önmagat tisztelte meg 
alig nehany hettel ez elött. E szep ünnep is elmult s nem kap
tuk meg, mit meltan varhattunk, az ünuepolt.kimeritö elctraj
zat s tudomanyos jcllemzeset. Minclamellett n.z ünnepnek e 
tekintetben is sokat köszönhetünk; mert ez inclitotta Bolyai 
:fiat, Bolyai Gergcly nagyküküllömegyei földbirtokos urat arra, 
hogy csaladi iromanyaib61 s fü:ttalkori emlekezete tarhazab61 
sok erdekes adatot följegyezzen. Eme följegyzesek több kezen 
at vegre hozzam jutottak, s miut{m rendeztem, összeallitottam s 
a meunyirc lehetett, szerves kapcsölatba hoztam öket, czcnncl 

-:_'1 M. Tud. Akademia ele terjesztem, meg leven gyözöclvc, hogy 
az Akaclemia szivcsen veszi a legcsekelyebb adatot is, mely 
hajclani clicsö tagjanak eletere vagy jellemzesere vonatkozik. 

Bolyai Bolyai Farkas, Bolyai Gasparnak es nejenek 
Pftvai Vajna Krisztiuanak fia született a ncmreg feloszlatott 
Fclsö-Fehermegyeben, Boly{iban 177 i'i. februar 9-ikcn. 

Atyja, Bolyai Gaspar, megyejeben szolgabir6s<\ggal 6s 
arcndae perceptorsaggal töltötto el eletet; birtokos volt Boly(t
ban es nejo utin DomU,lclon, Kis-Küküllö mogyeben. Gazl1a
sagat szorgal~mmal es nagy indusztriaval vozette, ligy hogy 
birtokos tarsai azt mondottak r6la: »ha Bolyai Gftspar sokfrig 
elnc, a monnyi kopir hegy van BolyCtbau, mind zöhlclöve 
tenne.« Pedig sok szcroncsetlonseg erto 6let6bon: ncjo koru.n 
clhalt s haromszor 6gett le mincleno. De a sors csapftsn.i nem 
törtck meg a filozofikus gondolkozasü, erös jellemü förüut. 
Hfttrn.hagyott fromanyai ]~özött mcgvan impurumban egy 
lovele, melyot »Kodves fin.m Boly:ti Farlrnshoz GöttingüJia lett 
elinclulasn.kor vn.16 atyai szn.vn.im es intescim« czim :llatt fütltoz 
intczett, s n, mcly sz6 szerint igy hangzik: 

» Azok n.z emlök, melyek n. te csecsemös6gedot tfrpl[tlt1tk, 
n.zok a szemek, melyek n, ti megelegcdesteknok mczcjf>n lcg0l
tck; n.z a sziv, mely minden embort[n·saert fr0zott, fök6ut a 
kikuck elctot n.<1ott, hov(t ruy(•sztcnck ?« 

»A ti any{itok n, förgek konyhnja. A scnyveM. t es a fh-
gokot szerczte o mttghn:1k lak6- (•;; vcllll6gt(tt·s gyülekezetül. -
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Em16kczz61 rncg akkor is, mikor az cn mcgv6nült term6szetcm 
elgyengülven, összeomlik, hogy minc1 az enyem, minu a tieu köz 
az emhcr sorsaval. - Azort mikor a fölcl '' roth:tdasnak a.z eu 
csontaimmal is ulclozik, mikor ama fösveny kölcsönözönek, a 
földnek azt a kevcs sfa'ga fövenyt visszaadom, melyet egync
haay csztoncleig viselni engedett, mikor a senyvedes es az 
örökk6 va.16 sötetseg losznek az en barataim, el ne feleclkezzel 
arr6l, hogy nekecl olyan atyftcl volt, a ki a te boldog ago<l.on 
tehetsege szerint (munk{tl6dni) el nem mulasztotta, elvalasakor 
pedig tegedet ama legfelsegesebb monarchanak, a ki a te lete
ledet a semmisegnek temerclek meheböl elökormanyozta, gondja 
:.i.la ajCmlott es tegedet arr61 kivant meggyözni, hogy azoJr :.i.z 
intesek, melyek neha kedvetlenek voltak, egy megaggott ösz 
föuek egyenes inclulatb61 eredett javasl[tsi voltn.nak.« 

E levelben a halal erös -gondolatokkal es borzaszt6 ecset
tel van festve; j61 jegyzi meg a ha.Hts unoka, hogy az ilyen 6sz-
11ek kir volt arendae perceptorsagga.l vesztegetni el a.z eletet, 
Bolyai Gftspftr 1804-ben hnlt meg, ep azon 6vbcn, mikor füt. 
Fark:.i.s, tanarra vfthsztatott. »Nyugodtan halok meg - moml(• 
hal[tlos ftgyfm; - mcrt fiaim czClt ertck; F:•rlrns m.-vas[trhelyi 
professor s Anfal vicc-nott'trin::i «. Kiscl>bik fütb61, Antalb61, ki 
1778-ban születctt, l!'elsö-:E'oh(•nncgy(•nek hire,; föjegyzöje 
lett ut6hh. 

* * 
_ Bolyui Farbst :t.Lyj:• - mintan otthon magyarül es lati

nfrl mcgtanitott:1 ol vn.sn i - hetedfol eves korftbn.n, 178 l. szep
tembor l-6n vitto be a n.-enyedi kollegiumba, Herepei Jt'mo 
privat-preceptor kezc a.lit. A kis gyermek mftr elsö bel6pesekor 
jelet adta langeszenek. Preeeptora ugyanis pt6bam akarvan 
tenni tehetseget, kezebe adott egy bs latin-magyar sz6tart. 
l1ogy tanuljon belölc nehany sz6t. A kis gyermek kiment a szo
M,b61 s n6Mny percz mulva visszat6rvo, a sz6tart tanit6janak 
kezehc aclta s kcrclezest scm v{trva, 190 latiu sz6t jelentesevel 
cgyütt, a mint cgymasutan következtek, elmonclott, s ezzel 
mind tanit6janak, min<l a szobalian jeleu voHaknak ba.mulatat 
kelte föl. I 

A kezcletnek megfeleli)Jeg 61-iasi leptekkel halaclott miu-

1 * 
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clen tanta~·gyon keresztül j a latin nyelvben mar yntaxi ta 
koraban oly erös volt, hogy akkori tanit6ja a logikusok stilusait 
vcle korrigaltattn,, s vele tartatott privatat, mikor sürgös teen
döi miatt maganak nem volt erkezese. l\fas iranyban is kitünt 
rendkivüli tehetsege; mar :fiatal gyermekkoraban oly bämula
to ügye. sege volt latin versek rögtönze eben, hogy az appa
ritor mint csoda-tünemcnyt szobär61 szoMra hordozta a kolle
giu:mban, hol a deakokt61 fehdott targyakra rögtönözve mon
dott latin verseket. 

Kitünö tehetsegeröl koran elhiresedveu, id. bar6 Kemeny 
Simon fölkerte atyjat, engedne meg, hogy fia ifj . bar6 K emeny 
Simon mellett mint correpetitor, a kis bar6 nevelöjetöl, Herepei 
Adamt61 tanulhasson. Az n.tya, szerencsejere a fümak, engc
<lctt a fölkeresnck s a taUm csa.k meg rhetorikaba jar6 fiut a 
ta.nul6seregb51 kiszakitva, magantanul6nak aclta. Tn.nulmtmyait 
igy is a legnagyobb elömenetellel folyt11ttn. s a felsöbb tudomfr
nyokat Enyeden es Kolozsvartt kitünöen vegezve_, 1798 tajan a 
fötal Mr6val kimcnt a jenai e göttingai egyctemekre. Ekkor 
irta. Bolyai G:ispar füihoz azt az intö levclet, a melyet az apa 
jellemzesere az iment felolvastam s a melyet a fü1 kesö ürcg 
koraban is kegyelettel emlegetctt. 

Egyetemre menetelök alkalm(ival Becs-Uj helytt megl[tto
gattak Kemeny Sim::i:mal az ottani tüzer-akademüit, s a mint 
Bolyai n. hallgat6, de a mago.k helyen annal hat:i.lmasn.hban 
megsz6laml6 agyükn.t es szobaikban az akademistakat az elöt
tök nyitva all6 'f ega felsöbb mennyisegtanaval asztalaiku51 
ülve meglatta, langeszenek vermcs fantaziaja ügy el lön ragad
tn.tva a katonai palya költöi ol<lalat61, hogy egy lepest sem 
akart tovabb menni s erönek erej6vcl ott akn.rt mn,raclni kato
nanak. Alig tudta Kemeny Simon keressel, könyörge sel 
rabirni, hogy kituzött utjokat a nemetorszagi egyetemekre foly
tatva, töle el ne valjek. 

Az egyetemen sa.jat nyilatkozata szerint ugy belemerfilt 
volt a theol6giaba, hogy egesz fanatikussa valt; mig vegre 
kiabrandi'.tlva fanatizmu ab61, teljesen a mathemn,tikära n,clta 
magM, s egy alkalommal Jerühn.n: a S~le-foly6 mellett setalva. 
sok gondolkozis között jött rc{t a ternek :'\.ltahl.nosabb felfoga
s5.ra. E gouclolatot ßa, .Hnos küsölJb reszletesen kifrjtette s cz 
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biztositja a Bolyai nevnek tt lmlhata.thtnsagot a mathematika 
törteneteben. 

Az egyetemeken oly kitünöen tanult es tehctsegcert a 
nemet tud6so.k a,nnyira megkeclveltek, hogy tanulmanyai vegez
tevel allit6lag tn.nari allomassal kinaltlt.k meg. De mind a mel
lett, hogy a nemet cleakok köreben igen j61 talalta, magat s 
klilöuösen Gauss-szal a legbcnsöbb barati viszonyban is allott, 
:i honvagy eröt vett rajta, es sok küzdelmek között - Göttin
gat61 gya.log Becsig - visszajött bßrczes hazajaba. 

Hazaerkezve, nemsokara megnösült es Kis-Küküllörue
gyebon, Domalclon, bolclogi'.llt anyja resz-j6szf1g[tn telepeclett le ' 
gazdai palyara szanvan magat addig is, mig tehetseget es g:1z
dag ismereteit egyebkep ertekesithette. - A gazclasägi palyan, 
a szenvecleiyesen kultivalt pomol6giaban es a kertek angol 
izles szerinti berendezeseben tünt ki. tT6llehet e foglalkozis 
aesthetikai izlesenek elegenclö taplalekot nyi'.ljtott, maga ra 
törekvö es közlekeny szellemenek nem volt eleg a fäk es viri
gok nema tf1rsasaga, s nem' is rejtözhetett el eszrevetlenü.l 
kcrtje lombjainak arnyekaban. 1804. febru{tr 4-iken meghivast 
lmpott a maros-vasarhelyi ev. ref. kollegiumon megüresült 
mathomatikai, fizikai 6s chemiai tanszekre. 1 A meghiv[ist elfo
gadta es örökre megvilt a szep izlessel berenclezett domalcli 
kertjetöl es kedves p6nyik-almafäit61. Beköltözött 1'Iaros-Vasar· 
helyre az egyik tanari szallasba s abbau meg is marallt hala
l{1ig. Ezt a telket is egesz akacz-erclöv6 alakitotta s itt is szep 
kertet renclezett be. A 40-es evekben egyszer egy különös sze
szelye jött, hogy 6 itt tov{tbb nem lakik s atköltözik egy masik 
tanari szafütsra, a melynek elöleges atalakitasara, kicsinosita
sara sokat is költött, s mikor {tt kellett volna költöznie, a töle 
ültetett s vastagra nött akaczfäit sorba megölelgette, bucsl1t 
veve tölök, s vegre is nem tudott a regi helytöl megvalni s az 
atalakitott, kicsiuositott szallast cserben hagyva, tovabbra is 
egesz holta napjaig megmaraclt a kedves fäk lombjai között. 

Tanari allasa elfoglalasakor lß04. majus 4-iken tartott 
s a kortarsakt6l nagyon magasztalt beköszöntö beszede a csa
hl.di iromanyok között nem maradt meg, azonban val6szinüleg 

') (L. a mellekletbeu A ahttt.) 
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rnegvau n. maro ·-v{u;ürlielyi kollii;:ünrn levdtürüban. A 11rnthe-
1füttikibu kivül elö kcVdt adnia a fizildtt, söt mcg n. chcmiat is. 
I~jii tauir koraban ~ cga mathematikftjftt ha zufäa k6ziköny
viH, s mathcmatikai müvckct clcinte nem adott ki, nolrn foly
touosan dolgozgatott raj tok. Iroclalmi pitlyü.j{tt szt'.•pirolln.l uri 
müvekkcl kezdtc, 1817-beu közrebocsatviu a rrgi idöbou solrn,t 
olva ott »Öt szomorü j{ttek«-.lt es 1818-ban a » P<tt·iz 'i pcr «-t. 
Ezcket Toldy i megemliti iroclalomtört6netcbeu. röndcn ntfürn, 
dobva, hogy Erdelyben olva tatott. Ugy tnclom, hogy Tohly 
ntoda az egyetemi tanszelrnu jobbau tmlj<t Bolyai ~zepil'O

dalmi müködeset meltanyolni. 
Vaunak toYitbb[t augolb6l es ncmctLöl kön•tkezö fonli

tti. ai: Popo »Pr6b<ü6tele az cmbrrröl« 1819-hcn s t'zzd egy 
kötctben Milton es Thomson hinrnusairntk s Gray tübb költo
menyenek fordit<1sa; n6metböl Schillertöl: »Ar. örümhöz«, »Az 
ide(tlok«, »A harang« es »A rcsiguatio«-t fonlitotbt le. Bolyait 
mint költöt 6vy Li1szlö mcltatt<i. uz »Ütthou « czimü havi köz
löny 187 5-ik 6vfolyamiban. 

E müveinck 'aj(tt kölls6gcu Yalö kiatlfünt. d:sö 1wj611ck uep;y 
6vig tartO örült ·rgt', nagyobbik füumk, .H.nosnak a becsi gcuie
alrn.demi:.1.bau nevcllcl6sc miat.t, az :.tkkori 1rngyon c ck6ly ta11itri 
fizetes es az czt clegg6 ncm pötlö. szereuy mag[wjön'delem 
111ellott, Bolyai sülyos auyagi zavarokba sochoclott, ügy Jiogy 
1820 tajan komolyau clhat[irozta, hogy a tan[iri püly(tval v('gk6p 
szakit es illami hivat.al6rt folyamodik. E ,·6gböl cgy akkoriban 
ürcscdesbcu lcvö kinc t:.'i.ri föenl6 zi [tllom(ts clnycr6sccrt pi1lyit
zott is. 1 es saj:.U uyilatkozata zeriut. 40 clarab köuyvet tanult 
meg, hogy mag1U c hivatalm kepcsi.tse, mind a mellctt - vagy 
azert, mcrt a tuc16 profo zorbol nem neztek ki elcg ügyes 
föenl6szt, vagy pedig protestans valla a miatt - a hiv:üalt, a 
magyar tudomanyoss[tg nagy zerencsejere, m[t uycrtc cl s 
Bolyai megmara<lt tov[1blmt i a tauiri p[tlyau. :Auyagi viflzo
nyai azutan la sauk6nt mcg is javultak, a mibcn barMjn: es 
egykori növendckc br. Kemcny 'imon uagy scgit.6gfrc volt. 
igy aztan hozzMoghatott mathomatilrn.i ruuuk[ti kiaMt ' :.Hwz. 
Ez k magyar nyelvcn a következök: _ 

1) (L. a meJ!eklctb1·11 ß alatt P. Fehermegyenek ez enlemben kfa
tlott bizonyitntnyal.) 
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1'. Aritltructika d<'jc. i\I.-Va:;ürhcly, 1829-1830-bau. 

2. Arithmctikfmak clcjc kczdökuck. Hely es evszam uel
klil, hihctölcg 1845-böl. 

3. A z :11·ithmetik:1nak, gcometrifürnk es fiziktmak clejc. 
I. kötct, 1YI.-Vt1sarhely 1843. 

4:. Ürtau clcmei kezdökuek. Hely es evszam uelklil, hihc
töleg 1846-b6l. 

5. A .:.\I.-VttSttrhelytt 1829-ben uyomtatott arithmetilm 
clrj6uck rcszint röviditett, reszint büvitett, :1ltn.1:1n jobbitott s 
ti ztültabb'kiadasa, M.-Vas[trhely 1834. 

Ltttin uyclveu irta a hires Tentament, melynek czime ez: 
»Tentam n juveututcm studiosam in elemeuta m<tthc

seos purac, elcmentaris ac sublimioris methodo intuitiva, evi
dcutiaqnc huic propria, iutroducendi. Cum appendicc triplici.« 
Tom. primus. Maros-Vftsarhelyini 1 832. 

Ehhez az I. kötcthez hozzakötvc jelent mcg fia Bolyai 
JCinos ncvc ahtt a Yilftghirü Ap1Jcndix, molynck teljcs czimc: 
.A.ppeuclix, Scientiam spatii absolute vcram cxhibens: a veri
t<Ltc a.nt folsita.tc Ax.iomatis XI Eudid i (a priori haud 
unquam clccicleucfa) indepenclentem: acljecta acl casum falsita
ti , q na.dratura circuli geometrica. 

A Tentamen II-ik kötete, ugyanazon czim alatt mint az 
I., 1833-ban jelent meg l\.faros-Vftsarhelytt. E muukaja tette a 
Bolyai uevct vilaghirüve, s a Tentament különösen az Appen
dix kcdveert ela.nnyira keresette, hogy ezen igcnytclcn külsejü, 
nyomtat:1 i hiMkt61 hemzscgö munkat, melyben csak a lenye
gc ebb sajt6hibak kiigazitasa 56 nyomtatott 8° lapot foglal el, 
a berlini antiquariusok most az ereclcti arnak huszszorosaval 
fizcttetik. 

Legntols6 mathematikai munHjat, ruelynek lcgföbb tar
talma az Appendix összchasonlit[ts::i. Lobatschcwsky vizsgalatai
uak eredmenyevel, 1851-ben ucmet nyelveu »Kurzer Grundriss 
eines V crsuches die Arithmetik darzustellen stb.« czim alatt aclta 
ki. K6ziratban maraclt nrn.thematikai dolgozatai fianak, Janos
ua k h;'i.tramaradt clolgozatai val együtt a m. Akademiahoz kül
dcttek fcl [ttvizsgttlas vegett. Hogy azonbau elte fogytaig elcn
kcu foglalkozott a mathcmatiküval, kitüuik 1855-ben, 81 evcs 
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konibau gr. Telcki Fercuczhc:i: irt lcvclcbül, ~ u1elybcn tölc, lw. 
mcgvan, a Orcllc Journal 1 ü-ik es 19-ik kötetet rövid hasz
ualatra keri. 

A szepirodalmon, mathematikan kivül technikai kerc16-
sekkel is szcuvedelycsen foglalkozott. Idcvag6 kiserlctcirc 
uagyon sokat ildozott, ki.ilönö cn igen sok jeles fütö- es fözo
kemenczet talalt fcl, melyek nemcsak a fiites, hanem a szoba / 
levegöjenek tisztantart:isa tekinteteben is kitünök voltak s a 
melyeknel követett lij elvci es szaMlyai ma m<h az ujabb reucl
szerü kalyhaknal reszben alkalmazva is vannak. - A kcmcn
czckröl irt s keziratban hatrahagyott munkaja halala alkal
maval, hogy hogy-nem elsiklrnclt, a mi cleg k<ir, mert c akucm 
felszazad alatti tapasztalatainak credmenye veszett el bc ;1 uc. 
E mü, fia Bolyai Gergely megjegyzese szerint, egy kis tapin
tatos ntanjarassal talan meg ma is kezrekeritbctö lenue. 

A. Bolyai-kemenczek annak idejeben 1faros-Vasarbclytt 
es környekcn oly hiresek voltak, hogy ösz zel es telen it, kik
nek rosszul fiitö vagy füstölö kemenczeik voltak, ugy folya
modtak Bolyaihoz, mint a beteg az orvoshoz tanacsada crt. 
Rendescu öszszel vegezte a kemenczek körüli experimcntciczi6it 
es sokszor olyan szeszelye jött, hogy noha 2-3 betanitott 
fazekasa volt , maga rakta meg a pr6bakemenczet; cgy 
par nap ala.tt mas eszmeje jött, lebontotta a tegnapit s mc
giut mas rakott. Igy ment az mindaddig, mig vegre -!-5 fiitö
kemenczet saj[ttkezüleg felallitott s a legjobbat megha.gyva, 
annak a mintajat pappendekliböl vagy bMogb61 megc infrl
tatta. Szerkezetei közül nehanyat, rajzokkal fölvilagositva, 
Horvath Farkas lll' le is irt a 1\I. Mernök- es Epitesz-Egylet 
Közlönyeben. 2 

A mai draisine-t is mar 60 evvel ez elött föltalalta, es a 
szoMban testmozg<.'i.s vegett hasznalta. A 30-as evtized vegen egy 
saj{tt agos külsejü szckeret is talalt föl, melyre fiatal korabcli 
kocsijanak anyagat a vegpn 'ztulast61 megmeutenclö, takarc
ko sagi szancl6kb61 lon ravezetve, S a mely termeszctc CU a 
legelegansabb koc inal is többe került. Elöbb 3 kereküre csi-

1) (L. a mellekletben 0 alatt.) 
2) Hol'l'ath l!,arkas: A szobafütes elmelete. lL :ßiem.- es Eplt.-Egyl. 

Közl. 1875-ik evf. 405. J. 
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iülLa, de cz ncm mutatkozvün czelszcrünck, 4 kcrel<lirc vftltuz
tatta. Alakja negy zögü volt; 4 oldalü filag6ria. fedellel; ajt<Lj<L 
Mtul, hogy elragaclas csetebeu veszely nelkül lehesseu bclölc 
kilepni; teugelyei miut a vasnf.i kocsiknal a kerekkel együtt 
forogtak az elsö kerekeknel mas es a hatuls6knal megint mis 
mcchauismussal. Telbeu egy kis plehkemencze volt bennc, 
rnelynek kinyl116 csökemenye {1gy füstölt, mint egy kis lokomo
tive. Mikor legelöször kiinclult vele, a nep összesereglctt az 
utml.kou s mcgbamultcU{, mint a Fultou gözhaj6jat. 

De Bolyai nemc ak a mathcm:üikaval, techuologiarnl, 
költeszettel, s a mi fiatal korat61 fogva kedveucz-fo<rlalkoz[Lsa 
volt, a kerteszettel, hanem a :filol6giival, rajzolassal es a zeue
vcl is sokat foglalkozott. Tökeletescn birta auyanyelven kivül a 
fatiu, görög, augol, frauczia, nemet es romin nyelvet . .Mikor 1"1.tta., 

' hogy gyermekei mily sok bajjal jutnak el 'a faba-fabae bcma- . 
gol{Lsahoz, kedelyesen elbeszelte, hogy minö rendszcrt kövctett 
ö az idegen nyelvek tanulasaban. T. i. mcgCmvan a ok z6-
kcresgClest a lexikonban, elöbb megtanulta a lexikont tökele
teseu s azutan fogott a forditashoz. Oly eles eml6kezö tehet-
6ge volt, hogy a mit gyermekkoraban megtanult, kesö v6ns6-

gebeu is tudta; az idegen nyelveket, noha alig .volt benuök 
gyakorlata, mindvegig el nem felejtette. Kcpes volt örcgsege
beu n. regi klasszikusokb61, vagy an<rol, franczia, nemet miivek
böl birmfäor idezni. Shakespeare-böl sokszor lapokat elmon
dott könyv nelkül s nyomban forditotta is magyarra. 

A mi zeneismeretet s kepzettseget illeti: többször elbe
szelte, hogy gyermek- es fiatal koraban az itthon hallott czi
giinyzene uem sok hatassal volt rea; de Göttingabau az clsö 
opem hallatara a zenet s különösen a hegedüt ügy megked
velte, hogy masnap egy hegedü-tanit6hoz ment leczkeket venui. 
A tanit6 figyelmeztette, hogy elkesett a hegedii-tanuhissal, 
mcrt mar frjjai sebes eget soha sem szerezhetnek, s ez okb61 
nem is akarta tauitvanyul elfogadni. De oly nagy volt benne a 
vagy, hogy teljesseggel nem tagitott es szigorüan követelte a 
tanit6t61, hogy teljesitse kötelesseget es a fizetni kesz tanulni 
vagy6t tanitsa is. Vegtere, miutau a me~ter a. lelkesült fiatal 
embertöl semmikep se.Jl!. birt menekedni, elfogadta tanitvanyul, 
es rendes leczkeket adott neki. Faradozasa nem is volt erecl-
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m '11ytelco ; mert tani!,vi'toya kitarto szorgalomrnal annyira 
ritte, hogy a uagyobb scbesscget 110111 kivan6 darabobt crö::i 
taktnssal s nagy poutossaggal eljatszotta. Tauit6ja, ki elöbb 
uem nkarta tanitv<htyul elfogadni, nagy mcgclegccleset es örö
m6t fcjeztc ki elöhalad[tsC111. -- Ifjü tan[u· koritban a hegedüt 
a kevescTib sebessegct kivüo6 bn'tc ' csal csereltc fel s ebbe11 i::i 
aunyirn begyakorolta mag<'i,t, hogy tarsas ze11ebeu, 11ehez qnar
tettekbcn i pontoson Iejatszotta a maga cfo,rabjat. A zeue 
in1,11ti erzeke, izlesc, iteIO tehctsege anuyim ki volt miveivc, 
ltogy elöttc a zeoc mezejeu a legmagasa,bb regi6ig - miut 
ällitjak - ternt iucognita seLol 8em volt. »A zcnc c1me1ct6r{)l « 
frt muukat is, a mcly azonbau kczil'atban maradt. Kitüuik c:i: 
azon levelböl, melyet gt'. Teleki Ferenczhez 1855. okt6bcr 
15-ikcu intezett, s a melyben sz6 zcrint ez all: »h<t n, mu ilm 
theori{ij[tr61 s mathcmatika geografiär61 (nepszcrüen, kev6s 
tudom[tuyos toldaleklml) s többfälc (nagyobbam mathesisi) 
ruisccllaneakkal kinyomathatom, azokb61 is küldök« (t. i. a 
maros-vCtsarhclyi bibliothokanak), Azouban ezek a müvei is, 
val<tmint a keme11cz6kröl il'ott munkC1ja, mcg valahol lapp<tu
gauak. l\:Ctr, hogy mcg eletßbcn !Je llClll aclta e k6zimtokat <L 

maros-v[ts<trhclyi kolleginm könyvtrtraba, hol biztosau megöriz
tek volu~t, valamiut maiglau is kogyelettel örzik cgy fäpo
ltArban azou hamvakat, melyek · sz:epirodalmi kezirntainak 
1836-bau a kolera-jat'vany icleje alatt törtent sz[mtszfocl6-
kos clegoteseböl femmtradtak. »Ap<tm - mondja Bolyai Ger
gely - egy egesz nap regi keziratok összeszodesevel es clege
tesevcl foglalkozott. Eu mint kis gyermek, 11em tndtam miföle 
papirolrnt egetett el, s akkor nem is mouclotta meg, hogy mik 
voltak, mindacldig, mig felnött fi.atal embcr nem lettcm.« Eleg 
ldr volt - teszi hozza a halas fü1 - mert sok szep eszme 1.ctt 
a limgok rnartaleka, Ezek hamvait tette le egy fapoh:irban a 
kollegium bibliothekiijaba, s ott öriztctnck azok mrt i ' . 

Bolyaiuak, miut tau[1rnak pacdag6giai es didaktikai clrni 
kivilCtglauak azou ket uagybccsü impurnm fogalmnzvii,uyb61, 
molyek fütnak, Gergclynek iratai közt talültattak mcg. 

Az clso kczir;tt 1830--18:-Jl-böl va16 impunnu, mcly 
uapviligot ccldig nc111 lMott 1 Ez egy terv vagy 6rtckczes a 

') CL. "'mellekktbcu J) <i.l<i.tt.) 
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ni'~piskolai rcmlszm· üjj(talakitü~m t<'trgy[tban. X cvc;r.l'tcs, hugy 
mindazok az ehck s cszm6k, mclyek ma rniut <t lcgüjabb kor 
ürnünyai szcr.epeluck. ebbcn m{u· felszazad clött lc voltak 
tevc, s tal{tn eredctibb a.la.kbau, czelszeri.i.bben java olva, mint 
a 110gy 11ut fogarrnto itm vann;tk. A közsegi iskoht s a tanfcl
ügyclöseg C zmejc mi'tr benuc V<tu, a rea}i kola fölcmlitvc stb. 

A nl<l.sodik kczirnt azou javashttuak impnnuua, rnelyct 
Bolyai bizon,ros kenlöpontokra adott välaszkepeu 1852-buu, 
Ö :B'elseg6uek lll.-vas{trhelyi legmaga abb latogati't a, ub\n az 
crMlyi :ll6lt6 :igos Cousi toriumhoz iutczett. 1 )fagy vissz:t

tet::.ze:;t kcltlrctctt c javaslat a Con i toriumban, mcrt •• 78 

evcs Boly:ti többck közt azt is jamsolj<t, hogy a 11.-cnycdi 
Lircs kolll'giumot föl kcll oszlatni, az osztri'tk kornüuyt61 a 
protcstau iskoli'lk :sz{tmarn cgClyt kcll kfrni, btnnyelvül liu 
kcll hozui a uemct nyelvct ·tb. hlindcnesctrc nagy crkök:>i 
b<Uor ·(tg s a n6pszcrüseg teljcs megvctcsc ki vi'tnt:ttott ahlrnz, 
hogy cgy protc ti'tns magyar cmbc1· abbm1 :tz iuöbcu cffflc 
iavashttoi mcrt a Consistorimn el6 tc1jcsztcni, · cgy zersmind 
jcllemii politikai 116ictcit is. 2) Kossuth l{wgcszct nagyra bc
csiiltc, de forrada.lomrn vozctö politik{tjt'lt clcscu clitclto. 
:-.>Kön nyü - mint molllht - a.z {tllam szckcret k~rch<tg:ts{tb61 
kizökkcutcni, de 6vtizcclck rnülnak cl, mig lijbol a rcndos 
vi'.tg[t btt jut.«. - 1848-bau az elsü m. minisz t6rium kinevoz
tctesckor igy uyil:ükozott: )) :Nagyon szep ! örvcnclcuck ra.jt:t, 
ha. igy marndna ! de nem ttlla.uc16, mcrt ver fog folyni, ttz oro z 
uejön CS abszolutizums következik. Erclelyuck p cclig lt jövöje : 
a. Galliczia sorsa es z'id6-orszt1g !« 

Bolyainak az 6 irodalmi muulG'l sftg:\b:in rnlt meg cgy 
külöuös speciälita a: gyi'tszjelente ek, rö1icl nokrol6gok ir{tsn. 
neha vcrsben, de logtübbuyire lenclületc pr6z:'lbau. Ezek közlil 
a lcgkitünöbbek: a br. K emeuy imon es icl. Sz{tsz Karoly 
baratai halitlära irottak. 3) 

A ~I. ~ltd6s-t{trsasi'.tg Bolyait m6g u Tcntumcu mcgjcle-

1
) (L. a melleklellJeu E alatL.) 

0
) Ugyaucsak J 8.'>2-lJen egy fiizpfpf nyomat<•lt e~ adott ki »Rzf\·. 

hiingoJ,, czi m alatt, iidvüzlctül F eren<· z J1'1zsef Ö F 'lsegenek, :;)Jarn • 
· vi\s:\rlwlylt. jül 31-iken 18:;2. 4 r. 12.hlp. 

1
) (L. a mclleldetl.Jeu 1" es G alatL.) 
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nesc elött, 1832. m[trczius 9-iken a lll<ttheurntilrni o:;ztuly lcv. 
tagji'tvi vala:;ztotta. Sem sz6kfoglal6t, a mi akkor nem i · volt 
szok{tsbau, sem 111<t elöadast az Akademiaban nelll tartott 
ugyan, de megvala.szta <tra, ugy lat zik, bii zke volt, mert azt <t 
2 lapnyi kis közlemenyet is, a melyet a 1\1d. 1\1.l'sas<tg kiadi-
<tban megjelent 1\1domänytar 1834-ik ev foly:tm<tban a maros
zeki lakodalmi szoka0 okr6l közzetett, igy irta a.Lt: » Bolyai 

Farka . am. tud. Ti'tr . lev. tagja«. A Tnd. Tar a ag ügyrend6-
nek megfelelve, 1840. okt6ber 25-iken bekiildötte önbiogra
füti jegyzekeit, melyekböl Toldy ~z 1863-ik evi Almanach-bau 
a következö meghat6 orokat idezi: »Születtem 177 5. febru{tr 
9-iken; tanultam Enyeden, Kolosvarott, Jemtban e Glöttin
gabau. Több evsz<tmot nem igen tudok, nem is csin;Hv<tn ma
gamh61 oly nagyot, hogy az a figyelmet megerdemclje. A bimbO s 
a vidigzfts is sokat ig6rt, de jeg erte a termest. Azzal ugyan, <t 
mi keves jutott, mint az evangyeliomi szolga, kere kedtem, de 
mostobak voltak a körülmenyek. A mit fogyatek-idömböl meg
tarthatok, meg karp6tlasra fonlitom; de e te vau mttr, ' az 
clhervadt földi remeny meghajolva a harmat alatt, m{ts uap 
reggelere var«. 

0'alacli eleteröl 1ia a következöket jegyzi fel. Bolyai ket
szcr nöslilt: clöször, kere idö mulva külföldröl hazajövetclc 
utfw, clvette Beukö Zsuzsannat, a kolozsvari orvos lcauy<tt. 
Ettöl született 1802-ben Janos nevü fia, a mär gyennck
korii.bau hires mathematikus, färfi koraban jeles geuie-kapi
tfwy, hires viv6, virtu6z-hegeclü , ki mint nyugalmazott ti zt 
halt el ~I.-Vas-a.rhelytt 1860-bau. 1) Elsö hazas <tgaban Bolyai 
zcrencsetlen volt, mert neje, mint föntebb is eriutvc volt, negy 

evig tart6, olykor dühöngesbe fajul6 örültsegenok korai [tldo
zata lett. Masodszor 1824-ben :JI.-Vasarhelyröl uo ült, egy köz
tiszteletben ill6 kere kedo lefmyat, omorjai Nagy Tercziii.t 
vevcn nöül, ki 1833-ban tüclöveszbeu ha.lt cl. Ezeu mttsodik 
Mzassagab61 születctt 1826-lnm Glergely nevü füt, kinok eme 
feljegyzesoket kö zönjük. Gergely kis korabau gyengc iclegzctü 
leveu, atyja sajatsagos m6don akarta megerösiteui. Ö ugyanis 
llleg_ j6 erös ferfi kor[tlia11 -elöre megcsinilltatta ma.ga zitma1« 

1) (L. eletrajzi atlatait 11 alatt a mellekletbeu.) 
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a kopor 6t, s azt fo]yv{ist a szoMjaban tartotta. E kopor 6ban 
halatta, megedzes vegett, s - 9 evcs Gergely füit. 

Osalad i körebeu rendszerint igen kedelyes, almatlan 
6jszakak uta.n nagyon zsembes volt. Tarsasagban pedig, min
clen gondjat otthon hagyva, miud färfiak, mincl nök kör<'ben 
könnyil, kedves, elmes tarsalg6 volt. Oly körben, hol szellemi 
tapl{•lekr:i. tal5.lt, oly exaltalt tuclott lenni, hogy a testi tlipla
lekr61 egeszen megfeledkezett. Igy törtent ez 1847-ben 
N.-Enyeden, laugeszü baratja id. Sza.sz Karoly tanari palya
janak 25 evesjubileuman. A talalkoza sok reg uem latott ked
ves emberevel ugy elragadta s oly eleuken tarsalgott, hogy 
egy fogas etelböl em veU. Ebed vegeu Szasz Karoly ezen sza
vaira: »hiszen te semmit sem ettel !« ocsüdott fel, ekkor vette 
csak c'szre, hogy etlen maradt. - Eletrendje különben a mer
teklctesseg netovabbja volt etelben es italban. Fiatal koraban 
renclldvill nagy pipas volt., d rossz hatasat erczve, elhagyta 
es csak ritkan s c akis vac ora utan ßlvezett egy-ket pipa 
vitnyecli clohanyt, felvaltva a Gausst61 es br. Kemeny Simont61 
cmlekben hirt pipftib61. Szemeit önmaga feltalalta s keszitette 
szemvizevel ügy tudta konzervalni, hogy latasa szemüveg mel
lett elte fogytaig nem hagyta el, pedig az orvosok meg gyer
mekkoraban azt rencleltek, hogy olyan palyat ne valaszszon, a 
hova szem kell, minthogy szemeit meg gyermekkoraban az 
ünmaga keszitette puskapor föllobbanasa veszelyesen összc
cgette. 1) 

Bolyai közepes, szikär termetü, sziv6s termeE>zetü färfiü 
volt, elenk villog6 szemekkel, ketfele valasztqtt hos zü hajjal. 
Impozä.ns alak volt, megjelenesevel tiszteletet gerjesztö. Fiatal 
korftban, azon arczkep utan itelve, melyet baratja br. Kemeny 
Simon festetett r6la s mely jelenleg br. Kemeny Györgynek, 

') Nagyon j61 tudvan eges<:segere vigyazni, beteg ritkan volt; or
voshoz maga szemelyere nezve csak egyszer folyal]lodott, t. i. mi<lön az 
ülö munka szokott következmenyeitöl menekülni akarvan, baratjahoz a 
r egebbi itlüben M.-Vasarhelytt elt Dr. Szotyorihoz fordult tanacsert. Az 
orvos javallatt\nak nem leven semmi eredmenye, mindennapi lovaglas al 
kisertettc meg a gy6gynhi.st, s ez csakhamar baszn:Ut is. Egyszer lovag
l~sb61 hazaterteben talatkozik az i'ttczfi.n Dr. Szotyol'iYal, s igy sz6l l1ozzi1: 
~ vedtl Je a kalapo<l lovam clGti; ez kigyligyltott, a mit te nem tucH>tl 
megfenni. « 
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Torda-Aranyosmegye föispiiojfiuak birtokfiban van, anuyira 
h!l'sonlltott ßchillerhez, liogy midön a m.-vasarhelyi kollegium 
egyik t:i,nara br. Kemeny György elött emlitette, hogy a kolle
gium is meg akarna szerezni az ifjukori arczkep masolatat, azt 
a vfilaszt nyerte: » batran vohetuek egy Schil!er kepet s irjak 
n,l{i,: 1) Bolyai.« Fiatal koraban j6 rajzol6 leveu, tükörböl levetto 
magat pasztellel, meg pedig - a mint ut6bb monclotta - j61 
eltalalva. Egy sokkal kesöbbi o1'tjfestesü arczkepe, mintegy 70 
eves kon~b61, fia Bolyai Gergely birtokabau van. 2) Ezeken 
kivül van meg egy közkezen forg6 fotografiai fölvetel, mely a 
ravatalon fekvö Bolyai nemes vonasait tünteti elö. 

Barati köre a tarsadalomb61 mind szellemi tehets6g, 
mind jellem tekinteteben kimagasl6 ferfiakb61 allott. Legben
söbb banltja br. Kemeny Simon volt, kihez a gyermek- s fiatal
kor illüzi6kban gazdag evei itthon s külföldön a legszorosabban 
füztek, s kivel ügy müveltsegök iranya, mint a tudomany ira,nti 
szcretetök kapcsan teljes harm6niaban allott. Br. Kemcuy 
Simon korai halala 1826-ban a legmelyebb benyomast tetto 
rca„ - Zcyk Daniel, Marosszek egykori fökidtlybiraja s kor
mfwyszeki fan(icsos is igen kedves baratja vqlt, valamiut icl. 
Zeyk Mikl6s, ki minclen vilagi elvezettöl visszavonultan, egesz 
&lotet a tuclomanynak szentelte ; id. Szasz Karoly, n.-cnyecli 
tänfir s Erclely egyik legkival6bb allamfärfia; Vajda DCi.niel, a 
hr. Kemeny Simon fiainak volt nevelöje; Hegcdüs füimucl, 
szinteu n.-euyedi tanfir s ut6bb szasz17arosi lelkcsz stb. Külföl
rlein is volt több fiatalkori baratja s köztük a nagy Gauss Göt
tingCiban, ki cgyetemi tanul6tfirsa volt. Rövid ideig volt::tk 
ogyütt, cle a barati viszony annal tart6sabb volt. l\fikor Bolyai 
Göttingfib61 elindult, Gauss 10 mertföldre kiserte cl gyalog, s 
cgy begy tetejen valtak el egymast61 örökrc, mert az akkori 
nehez ködeketles miatt többe nem talalkozhattak. De azert a 
barati ViSZOUJ fenmaraclt köztük: egesz eltök Vt'goig leve}ezi\s
hen allottak egymassal. A korabban elhalt Ga11ss eml6k6re a 
lrn.nnovei·ai kiraly Princeps mathematicorum köriratü ezüst- es 
bronz-ermet · veretett s ket darabot Bolyai Farkasnak, mint 
Gauss barfttjlwak rendelt küldetni. E ket 6rem a maros-v:'is;Jr-

1
) Dr. Valyi Gabor, kolosvari egy. tanar (tr szives közlese. 

•) Koncz Juzsef, 111.-vasal'!ielyi tam1r ür közlese . 
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11dyi kofügium könyvtaraban öriztetik, a h:1nnoverai kiraly 
renc1elcteb01 irt levellel együtt. Hogy Gau s mily sokn.t tartott 
Bolyai felöl, ismeretes artorius v. W n.ltershausen mi'.Lve)Jöl; 
clc viszont Bolyai is mindig a legnagyobb elragadtatassal nyi
latkozott Gaussr61. A »Kmzer Grundriss eines Versuches« 
44-ik lapj[m mathematikai 6ria nak nevezi, »welcher ans 
erb:1henen Thürmen. von den 1 'ternen bi auf die tiefe Gründe 
mit gleichem Auge sieht.« l\hkor Gau ·s halalar61 ~rtesült, a 
göttingai tud6s-tarsasagnak - ennek fölkere ere - megkiildte 
Chusstöl lmpott leveleit s töbh adatot Gauss ifjükori elet.cböl, 
eme hexametereket csatolva hozza : 

St1mma et ima simul penetrans vix exstitit alter, 
Utr~ique digna etiam promovit acumine eockm. 
l\Iens ingens, fulgore carens, se1l lumine pollens, 
Quod mors frangendo fracta ipsn. extingvcro nequit, 
Atque Deo. ut N ewtou gaudentes pectore puri 
Actherei coelos pervadunt ulteriores. 1) 

Rolyai 47 evi tan(tri szolgalata utau 1851-bon, testi cre- · 
j(•ben rnfLr mogtörve, nyugalrnaztatfisaert folyamodott. Kcrclilll' 
1851. 110Ycmber 16-kin teljesittetett s :1 legbizelgöhb kiföjeze
sekkcl, szf~füisa meghagyas~wal s egesz :fizetesevel nyugalnrnz
tatott. Testileg meg volt ugyan törve, de lelekbcn nem hog 
megtiirve, de meg megfogyva sem levön, azut:111 is folytonosan 
clolgo/\ott, mig r(•gre ] 856. jü11ius liav:'than szell1ütl6s orte, s az 
angnsztusb:tn ismHlödiitt. Erröl Gerg<'1y · :fiit liozzü. irt lcYt'](•

hcn igy 6rtesiti: »mir a harruaclik köv tkezik, mint ?- törv6ny
l1en n.z exelcl1Czi6 a 3-ik 16p6s. A haUl n. k6r6n megszegyc
nult kaszaYtt mostjobhan feni ki a 3-ikrn«. A halü.l uem sokara 
hc is követkrzctt; n rcmlkivüli szellcm 1856. november 20-iHn 
8:2-ik (weben nJuclt ki. 

A hn.l:'.tl gondoln.tfl.val rnftr korü,n clüre kt volt h6klilve. 

') Ponori 'l'hewrewk Emil, akad. r. t. {1r szahall foruiL>1si1han: 

:Mindcnnek velc.iebe hatott, mint scnki se jobban : 

Fi\lüeritette a legmelye1Jhet s legmagasalibat. 

Ritka nagy esz. num vi11;„nt6, tle vilagot üziinlt;: 

B:'•r ellrnnyt, a li:thil ncm birLa elolLani f'enyeL. 

8 ]sten szhw t>WLt. mint Newton. {1gy ü is a tiszLa 

Lelkek !,üzt linenu, sott jill' a lJuldog egekben. 
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Sajät gyaszjelenteset maga irta meg s 1855-beu egy evvel 

1 halaln. elött ki is nyomatta. Meghat6an nyilatkozik ebben ajat 
munkassagar61, midön ezeket irja: 

»En tavaszomb61 akkori baratim temetöjen_ egyedül a 
hal{tl kerteben egy idos fa, melynek hava feje a Iement nap 
utau hajlott, s odvab61 bagoly huhog a hajdan fülcmülc-han
gok közt viragzott remenyek k6r6i felett, a 8 Tr6ja-idon vedett 
gyenge varat kitett feber zaszloval adom fd. 8 ambar sok jclf!S 
tanitv{wyaim szep sorara nezve vissza, Mnyok el; hogy bete
gesen s az elet gondjait61 es sok mas kereszttOI elnyomottan, 
okfele oszlott egyrJ sem eleg erövel, meg a tudomany alapos

saga iranti szenvedelyert is sokakt61 megfeszittetve, többet ncm 
tehettem, bocsänat minden felOl ! ! Adjon Isten mind jobbak::tt 
nll.bmnal ! hogy midon kevesünket is mind külföldröl vcttiik, 
adhassunk vissza is valaha valamit ! Erre segelje Istcn mind az 
Elöljar6kat! mind a tanarokat ! mind a tanitvanyolmt !« 

Gyönyörüen ir gr. Teleki Ferencz BoJyn,i halftlar61, 
Sz[tsz Istvan tanftrhoz 1856. november vegen intezctt lcvelebcn: 

»Elöre tucljuk ugyan, hogy a hanyatl6 Nap nem sokaig 
fog nekünk suga.rozni, de megis sajnosan esik;, mikor lchanyat
Jott. Ily sajnos erzessel ertettem becses level6b01 Tekintel0s 
Bolyai Farkas urnak, ezen fölemelkedett eszü es gyöngecl szivü, 
ügysz6lvu,n egyedül al16 färfiUnak halalat, kiben a lticleg ma
thesis mellett a meleg poczis letezett. A tavolsftghau ragyog6 
ctl'lllag, mely sokkal magasabban all felettünk, mintscm hogy 
sug[trainak httta,. at erczhetnök, jelk6pezhetn6 .az ö megjelen6-
s€'t: valamint elti.inik a csillag, mikor beborül az eg, cltl\.116k ö 
is hazftnk besötetülö ltttköreröl. « 

M e II e k 1 e t e k. 

A. 

Ajan?juk Szol,galatunkat az Urnak. 

A Melt6sagos Pö C.onsistoriumnak ezcu foly6 18 04-ik eszten
cWbcn Jnnmlrius 22-ken kült 11>1 ira11t valo Dccreturnn, mely s:wriut 
czen ·was:lrhelyi H.eformntnm Collegiumbau a :Mathesist, Physik:lt es 
Chemüit tauito, mostan pcdig vacantiabnu llh'Ö Profcssori hivatalra nz 
( rr rcsoldltatott, kc:di11kl.ic J1·kczvJ11, czcrn1cl nzo11 l1ivntnl clfogad:l-
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sara, es ezutau lejeudö folytatasa vegett az ur hivatalosan es örömme1 
meg i hivatik, addig is pedig ezeu level vetelevel ue kessek az Ur 
bizonyos dolgokr61 val6 beszelgetes . vegett ide MV asarhelyre eljoni. To
vabra szives indulattal maradtuuk 

Az Uruak. 

MV{tsarhelyen, Febni:irius 4-en 1804-ben. 

B. 

Köteles Szolgai 
G. Teleki Mfö:ily, fö Curator. 

Aranka Daniel, v. Cur. 
Bir6 Sfodor, msk. v. C. 

A<l 3286. C. M. 1820. 

Nos Officiolatus I. Comitatus .A.lbensis Transylvauiae Superio
ris damus pro memoria tenore praesentium significantes quibus expedit 
universis et si11gulis: quod cum anno isthoc currenti millesimo octin
gentesimo vigesimo die vero decima tertia februarii pro tractandis et 
ad exigentiam muneris nostri obeuudis altissimi Servitii et Publici 
commoda respicientibus negotiis in Loco Praetorii Comitatensis Posses
sione videlicet Sz. Martonfalva una simul essemus constituti, pro tune 
Spectabilis ac Generosus Dominus V olffgangus B6lyai de B6lya Profes
sor Matheseos et scientiarum naturalium in Celebri Reformatorum 
Collegio Agropolitano publico ordinarius suplicem nobis porrexit Li
bellum Condecenti cum modestia f!agitando ut Eidem super qualitate 
et capacitate ejusdem personali publicum authenticum elargiri et fide 
officiali munitum extradare vellemus Testimonium. Nos proiude quibus 
et nascendi sors ac couclitio et eximia ingenii capacitas et praeclara 
indoles et inculpata morum integritas ac vitae ratio praedicti suplican
tis tanqnam nati in gremio I. hujusce comitatus et per cari Ejusdem 
Commembri e propinquo apprime nota sunt nulli dubitavimus vigore 
praesentium fide publica testatum redclere. Eunclem praetitulatum Do
minum Volffgangum B6lyai ex antiqua et Inclyta Bolyaiorum prosapia 
oriuudum posteaquam teneram aetatem per omnem honestarum ac 
liberalium artium et studiorum culturam eo cum profectu exegisset ut 
nomcn ejus inter nos uunquam sine concomitauti elucescentis jam tune 
inter aequales ingenii et habilitatis novo quodam specimine audiretur 
mox quo patentem uatae ad majora indolis campum nancisceretur ex
teras cultioris Europae oras perlustrasse. - RedtL'{ in patriam cum 
praesentia praecedentem nominis sui famam superaret diguus omnino 
v:idebatnr qui in publicum et ordinarium Matheseos Physices et Che
miae Professorem in Ill. Reformatorum Collegio agropolitauo eligere
tnr. Quo quidem munere coudecoratus non modo Iuveututem in spem 
patriae snccrescentem indefesso couatu et assiduitate prudentia item et 

M. 'l'. AKAD. 1::RT. A MA'l'll. TUD. KÖREBÖI„ 1884. xr. K. 9. sz. 2 
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molleraminc crndirc et cdu ·nre allaLnraYit, sed inter haec raras animi 
sui clotes tarn lnculentis in vnlgus climnnarc paaAtlR est incliciiK ut pe
regrinnm forme in Litteralibus Provinciae negotiis eAAe oporteat, cui 
intellectum esset nnnqnam, Eundem E<rreginm ac nobilem Yolffgangnm 
de ßolya 110111nodo in sublimiori indaginiA matbeseo. Recessibu et 
uaturae Jatebris sed in aclplicatis ut vocnnt partibus versatum pleras
que in 11per arte~ 'luibns 11s11s vita Mmmmiis indigct, et inter alia 
edurationem ac cnltum arhonun et ylvnrnm Ribi ita familiares reddi
disse ut hae arte non i11d11Btria et sturl io per Enm adfjuisitac, sed 
Eidern connatac vidcnnhir, ni.rn nbcrioris ingenii felicitate defcch1m 
officiali. exerritationis r1no per sinistram livoris interpretatiouem ar
gneretur rlomestico usn et imi.xi snplenrlo. Inm vero inculpatam mornm 
integritatem inrlefessam in concrcditis sibi negotiis assicluitatem et 
diligentiam, obcdientiam erga superiorcs, sinrcritatem erga paros inter 
virtutes ~jus rommemorari eo rtuod in rlubinm vocentur a ncmine su
perfluum. Dig111m1 proincle censcri r111i pro ronseqnenrlis alion1m 110-
norum gradibns . 11pcriornm favori rt ncfjnanirnitati ac Benernlen tiae 
commendetur. 

Quo Snpcr 11M Liltcrn~ 'J'cRtimouiale fiele officiali et antbentico 
I. Comitatus Sigilli m1miminc roboratas Eidern spectabili ar Generoso 
Domini Volffgango B6lyai de eaclem cxtrnrlandas dtix.imns et roncede11-
das communi lustitia et aefjuitate nadente. 

Datum anno die Locoque suprn uotatis. 
Stephanus C. Miko, m. p. 

arlministrator (L. S.) 
Alexius Könczei m. p„ Vnot. 

G1·6f 'l'eleki Pm·enczhe.z di,1·ombel'l;,e. 

Melt6 agos Gr6f Ur! 

Melt6ztatott kegyessege, most a midön a hajdani Spectabilis ac 
Geuerosusak, Magnificus ac Sordidu ok Jettek . c. ak a fänyes czime
rek maradtak a siron, oly meglepö, hogy mintegy n ucmzetiinket s7.intc 
ezer evig fenntartott Aristocratiannk (minclen fcllegei me!Jett) ara11y 
idejeböli reliqlliat, 1 evi betegscgem orvossilgänl, halas tiszt.elettel 
veszem: vajha bizonyithatuam bahlmat egycbbel i.. azonkivül, l1ogy 
ta.13.n meg az idök mivc napszamaba vihetek neMny föveny s7.emet; 
j6llehet epen most is a masföl ev 6ta sokszor eJe jövö alll'a cholerica 
ködezi a ki.ilönben kesz lelket. - s atalan a venscg ~okkal 11agyobh 
lelekkel is csak armlida nclkiil mamdt 'apolcon. 

S vegre a hahU a töinlöczet felsöbb nap vihlgara felnyitci 
angyal. 

A kicsi nemet manka CuJtus Ministerium Comissari11s a Iliiullcr 
Ur reudelesere kesztilt. Batorkoclom azon kileucv. clarabhov., melyekef :1 
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Thek:iba reg beadtam, az ide mcllekelttet is Ngodhoz küldeni, ha a 
kemenczek kemenyek - s Mnsika theoriajar61 s 111athematica Geogra
phiar61 (nepszerüen keves tani toldalekkal) irtakat, s többfäle (nagyob
Mra mathcsisi) Miscellaneakkal kinyomathatom, azokb61 is küldök, 
söt ncmely forditasokba se kaphat6 munkajit Gaussnak odaszandeko
v.om beadni; de minthogy ez ifjusagom baratjai közül egyedül vala 
meg a földön, maradvanyait61 a szep sornak vegen maradva meg elö 
ernlekltl, nehezen valok meg. 

Az ö munkaji nem mindennek val6k ; de lesznek, a kik, mint en, 
a kik, rnikor Nepert (in folio) megkapvan a fuud3.16 nagy Geniusnak 
(americai Spiritualismusnal feljebbiveli) mintegy megjeleneset halaval 
erezve olvastam. 

Gaussr61 igazau irtak, hogy sok derek ember volt G-Ottingaban, 
de olyan nem volt ; hanem az ir6t reszint a melt6 elragadtatas ttilzasra 
viven, reszint sok adatok ismeretlenek Ieven, azokat p6tolni igyekez
ven, az adatokat (reszint az akkori együttletböl, reszint levelezesünk
böl) következö 6 Hex:ameterrel felküldöttem. 

Summa et ima simul penetran~ vix exstitit alter, 
Utraque digna etiam promovit acumine eodem. 
Mens ingens, fulgore carens sed lumine polleus, 
Quod mors fraugendo fracta ipsa extingvere nequit, 
Atque Deo, ut Newton gaudentcs pectore puri 
Aetherei coelos pervaduut ulteriores. 

Ha Ngodnak jar Crells Journal: melt6ztassek rövid idöre bekül
deni a 10. es 19. banaot. :Etjüuk, a mennyibe lehet, mig elünk, hogy 
ne legyeu p„opt1J1· vitam vivendi pei·clere cait.ssarn. S eljünk ha lebet 
]1oltig, hogy örökke eljünk ! 

Hoszasabban uem nyujtott levelemet azzal a kivausaggal l'e- . 
kesztem be, hogy a gyönyörü photograph, melyet Hints urnal lattam, 
a minden vid.g,ot, melyet hoz, elvivö idöböl, vegre az örökkeval6sagba 
Iepessel, azon sz6kkal Imhol vagyol.: azokkal, a kiket nekem adtal es 
ream biztal, a felsöbb tarba adjon egy kepet ! S arra pedig az Isten 
tartsa vegig meg, a mit Horatz irt. 

Felices ter et amplius, 
Quos irrupta tenet copula ; 
Nec malis divulsos querimoniis 
Suprema citius solvet amor die. 

AM. Gr6fnö ö Ngat alazatosan tisztelve, maradok 
Melt6sagos Gr6f lrl' 

Nagysagodnak 

M.-V asal'helyt, 185 5. 9-ber 15-dikeu. 
alazatos tisztelöje 

Bolyai Farkas . 

. 2* 
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D. 

'em a:w11 rosszr6l van sz6, mely csak az erö gyümölcs keserli
sege, em földi neveltetesüuk sziik clgeR viszo11tagsagair6l, ha szintc 
ezek köziil sokszor vagy6dnnk haza, ha11em azokr61 a ros zakr61, me
lyekkel eze11 kis eletet tnlajclon mag1mk :rnnyikc'1)e11 megkeserltjük 
cgymasuak. 

Mikor drtjiik meg, hogy miudnyitjan elesiillk cbbeu a tulajdou 
magm1k eilen diihösködö habor1\bau ? s mikOl' zitr6clik be .fanu nak az 
elsö Kaint61 fog,,a mi.ncl nyilva all6 ajtaja? hogy a mennye nyiljek a 
földön meg. E"'ymast szaggat6 fcncvaclak orc1 1t6 pu ztitja ez, a honnan 
az egnek az Istcn kepeivel kellene vi:<szaragyogni ; el,;zakad t a zeretet 
odakötö szent lanc7.a, s az elsetet.itlt c illag jajgatva szamkivctve b11j
tlosik - azon kevc,;ek kik keresik egymast, scm tahtlhatjrik fel - a 
Jegmelegebb szi1,ek iR magano. an fäjclalommal Ycrnek. a mi11deufelöl 
kizar6 jcgfalak között, egy zivataroR 1Uszak:ib:w kiilön J{rn1pasokrnil 
fut kiki haza, fölve mi11dentöl s leginkabb eg_vn1äst6l, ~ a maga magat 
emesztö mi11dcn feie viv6 sefet ziirzav1trban csak PlTC a ,;z6rn. lebet 
vilägossag l"a11 hti-11, attya a vil.tgnak. 

De mikor hozzll. fel a szeretet angyala az ezreclek clpirul6 baj-
11alan azt a 11apot, melynek sziilcteseu l!'olvar1nak a ke,-eJyseg es gyi1-
löl. eg jegv,trai i s felMmadnl.n kiki, mint meg1t1111yi seny\'Cdö halott, 
kiilön kripta,j:ih61, 111i11d az örömbe, mincl a fäjclalo111ba JCvö öröksegiinkre 
nezve tcstvcreknek iRme1jiik meg egy1n;[st, ,s ll. közt mplom kiclerii]Ö 
egboltja alatt miJ1dcn RZivböl kivettetven az En Mh'auy, miuclenik egy 
vegbetetlen Aty:l.val s gy viUtggal tel VCll meg, azou J\fi atytlukkal zen
f1iil mcg az eg, boldogs:lggal mosolyog vis;;za a veghetetlc11, a:r. örökke
val6sag szcrctctt gyiiriije tiindöklik a fök1 köriLI , lt bclsö teremtes el ö 
örömkönnyekct gyöngyö,-,ik, - s az angyalok diti;<:retct cnekelaek. Ekkor 
leszuek egybegylilvf' a:.1 örököRök nz 1\j fcs tamentunJ tcljesiteRere -
arra az o"zhilyra, a hol cRak miadenuek jntliat minclcn g<'szen - a 
testveri köz. zcrctet kincsc ez. Niucs addig örök~eg, 111[g Aty,1.t uem 
\7allunk, s nem \7allhatunk 1tt.v:l.t, mig egymast, aunak gycrmekeit meg
tagadjuk. De mikepell tctcs~cnek a most szintc mcgcsmerhetetlen test
verek olyanokk:I., hogy azok1tt önkent megismcrjiik ; ez a k \·des: a 
lcgelsö lep 's az l slen krpet a tm1atlansitg ~ mivcletlcu vndsilg hom;\.
lyab61 s szcnnyriböl kiveu ui ; a többi önk(:nt k<i,·pt.kczik. - okr:ites a 
vetkct a tuclatlno ;[g lctl.nyttllak mondotta. 

Tauitnni kcll, de jol tauitani - minc1cnt, azou nagyobb reszt 
is, mely cdclig a 11appal11ak közepette is ejszakitban hcvcrt. Elsö itelet 
az, a mit a Sclröt:r. r clött volt Profes or uMu okan szerctnek: Zeige 
dem Bauer OchRen ja nicht, dass er Hörner habe; epcn azt kell vinni 
vegbez, hogy n Jegy,011 szarvok , legycnek emberek - s ne is leg,1·en 
miert clöfjenek - Im csak cgy rcszben van is a fenc, a:.: egcszre tetjed. 

Az igaz miud elmebeli, mind z6beli kimivelödes ~ziili egyed iil 
az igaz mind földi, mind mei1J1yei polgarokaf, es az :i.llaml6 kltors1lgot. 
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;\;1, clsö kczdet a falusi e. varosi i)olgari o kolak ; ott mosolyog 
a 11ui1Fak elfogadas:ira Byil6 tavas11, s itt zöldellik a jö,-enclö csiraja a 
11apfä11y, s esö es remenysr,ivarv{uiy keclve; valtozasai közt, s mcg itt 
vii.lhatuck el, ki mire rnl6, hogy azutii11 kit-kit a maga helyere nevel
jcnek, erre iut Gray a f::tln8i temetöbeu: »lit, 11 lwl o. falu ti.ntes IJ.ysei 

altt8.;11ctk, !.·i llll/ja, ine/.1jil.· ft,1/om f.'J!J :l!iltu11t j'edlwt el. « ~ 
Fontos clolog a vetes, mert <tz aratas c~ak bmjaumtl aclhat cgye

bet a vctesnel, Bok függ a j6 kezdettöl; jobb epeu nem, mint rossznl 
tanulni. auuak a kinck tovabb i~ taunlni kell; a rosszat meg el kell 
ronta11i elebb; mely a11nyi mint rgy kereRzti.il kasul beirt papirosra 
irni, legal:l.bb egy n:gi fö.k gyökcreivcl altal ~zött fou t lrnlyre t\j ker
tet epiteni. 

Dicscret a mosta11i iclönek, lwgy a nirosok vrlagitas1i m6djara 
miucleufele lampa. obt kiv:imiak gyujtani ar, ~jszakaban. 

De epcn ez a k:c!rdes: mikepen kcll czt elrenclelui es Lounat 
kell ar, olajat vcmil? R cgyri.talj:iban czen s;1,e11t gondolat mikepen teste
sülhet meg? 

Ezen 11em könuyii kcrdesre k.ivl\nvti.JL fclelni vala1nit, nem meg
felelni : elebb egy közönseges fö reg11hit teszek fel ; azub\n a tanul6-
i11tezetekre nezve valo reguhi.kal közönsege~eu VCVe adom elC, R vegt;C 
a:wkat az itt levö ki"ilönös czclra alkalmaztatom. 

1. .Fö regnla: miuclen eröt Llgy haszdlni, hogy miuel kevesebb 
vesztessel, leguagyobb uyeresegct 11011,:-1011; a;-:az, k.it-kit oda teuni, a 
1101 az ö maximuma 111incl mag{tra, miJl(l az cgeszre uezve legink:l.bb 
kijö11 -- mimle11 valami ercz ar, bte11 vcgl1etetle11 \"illtg:tb::m, eszköz az 
cgeszrc, cz.?l magarn ne)lve - er, a nagy 111i11denscg oel:ouomi:ija; n:i.ncs 
az cgeHZ bolclogsaganak ertclme, ha a rcszek, mely kböl :tu, Lolqogta
lanok, hogy a jaj dL souaufüik csupa k6tahangok legyenek a nagy 
harm6nia sr.epiteserc, s a vihtgok felett hallgat6k gyönyörlisegere, kep
teleu gondolat ! -- A l1aza atyjainak Lölcscn viz ·g{tl6 szemere bizta a 
goudviselcd - kincz11i, kit hovn. kell hclyeztetni a coucertbe; hogy 
miuden jUJ z6 c' hallgato i~ cgy~ZCL'Bmind megelcgcJve legyeu, S uem 
a helyet mcgcser(ltve, mi11cle11ik t'Sllpa 1111almak között, ok uelkül f:irad
jon el, mint az cke cleibe fogott Schiller Pegasussa, vagy a bar:izcla 
vcgen mosolyg6 lcgclöröl l~arnaBsnsra repitctt 16 - mimlen a maga 
elemeutunuibau el, a levcgö es a vir,, miud a ket elö tcnµ;er megcse
relt lakossival egy pnsr,ta temctöve valik. 

II. A tanulo-iutczetckrc ue;1ve vn.16 rcgul.tk l~özön~<:geseu vP.,7e : 

1-mo. ib ''!J!J-'Z''1·/tes 

a) a tanit!tsbau: minLlen, a mi. tauittatik, val6::1ag (a'l.az a lelek 
cpiüetCre tartoz6) legycn; maradjon cl, a mi a lelket vagy nem for
m:ilja, S C"llpaH lfelejteni vaJo, vngy egyeJmek, n. mi kö11nyebben e~ 
in k:ibb foruui.lmt, liclyet veszi cl : a tudomimyt is le kcll a. lehetsegig 
minden ~ziik~cgtclcnböl 'vetkeztetni, mn.gi~ban is clcg uagy, s mind nö; 
mire emcl11i l1aszo11tn.la11 tcrhet, mclyct a !llodi vagy •t l1iu IJiiszkesCf! 
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teszcn rett a val6 contojara, nem azt teszi ugyau cz, hogy a tudo1ml11y 
könuyiiszerlivc tetessek: alapo au kell a legals6bb oskolaba11 is tani
taui, es {1gy, hogy a legfelsöbben tanitand6kkal megegyezzek; sok függ 
a kezdettöl, hogy a folytatas, ha szlikseges lesz, egy planum szerint 
menjcu, mint a Philadelphia epitese. 

De a valosag is a korboz s a tanulO eszenyilasaLoz lcgycH 
merve: (p. o.) a poesis nem a serdülö korhoz valo, melytöl mint a 
puskaporos tonnat61 minden szikraval messze kell jami, a verscsi.J1a
l:issal sincs miert kinozni; kevcs lesz poeta, s nem is kell sok, s ha 
valamelyik aunak született, a forras megkapja a kifolyasat. 

b) A fenyftekre nezve : keves, vilagos, s mind a boldogsag valo
sagara tartoz6 törvenyek legyenek; es azokat kivctel uelkiil kell szo
rosan megtartaui, az indifferens törveny, vagy a melyet elöre Iehet 
latni, hogy meg nem tartanak, a többinek is elveszi szeutseget. -
M6zes elebb csak 2 tablat hozott a Sinai hegyröl - Romanak, mfg 
R6ma. volt, keves törvenye volt ; uem az volt többe, mikor sok lett. 

2-do. Dividc et vinces: tuclva van a Horatiusok s Curiatiusok 
peldaja, s a Scylurus nyilai. Sokfälenek egyszerre val6 tanulasa zavart 
föt csiniil, s nagy veszteseggel kesön juthat valamire ; többnyire a.z 
eJet legszebb resze vegen a summa e.c Omnibus ali<jttiil, IJ.V foto nil!'il, az 
eltikkadt tilznek (vagy sokszor egy csupa szemet clombnak) föstjevel. 

Ha (p. o.) a deakot mint nyelvet azok taunln:ik, a kik az alabb 
iraudo realoskolakba arra v:iltak ki, 3 Classisban, a hol csupa a volna 
a czel, könnyebbeu s többet tauuluanak, az egy cmber erejehez igen 
sok fach közül egyet kell kinek-kinek külöuösebben kivalasztani. 

. 3-o. Az idöben val6 okos gazd:ilkodas : meg pedig 

a) meg kell kime1ni: kicsi az elet, ha mind val6sagra forditta
tik is ; s meg abb61 is sokat veszen el a leguagyobb tyraunus a szokas 
criminalis codexe, mely kisebb-nagyobb mertekben mindennek, a paran
csoloknak is parancsol, egy megnyirbalt kifeszitett vegetatio lesz az 
emberi nem, ha ennek nem rövidebb, hanem bövebb kiadasan gondol
kozunk. Aunyi hamis levelre tette a vilag a kötelesseg szent pecsetjet, 
hogy azt mind teljesiteni lehetetlen : teh:it vagy sziniil teljesittetnek, 
vagy nemelyek elmaradnak ; a val6sagosakot valasztanok, ha a többi 
eröszakos testverek (mint a fattyt\.-gyermekek szereucsesebbekuek tar
tatnak) az idöt tigy fel nem osztanak, hogy az igaz örökösöknek keve
set hagyuak. 

Vajha az idö becse esmertetnek meg es adattatuek vissza az 
emberi nemnek az elet: mert a mennyiben clvctetik az idö, annyiban 
elet sincs. 

Különösen pedig a tanitok idejet a. haza szent tulajdonanak 
kelleue nezni, melybeu a jelen va.16 es jövendö vil:igossaga teremtetik, 
templom meglopasa azt vele el vesztegettetni, min den erö es idö, melyet 
jobban lehetue forditani, annyiban elveszett; - felsö orszagon bizonyos 
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6dk vannak az cgesz hetre hattlrozva, a melyikeu lehet prot'essorhoz 
menui, itt a hol minden egyeb tnlajdon el van zarva, nem csnda,_ ha 
az idö, melynek becset mcg oly kevesen esmerik, zabadon maradott, 
mint az orszagt'tt. 

E:1. az egyik oka (az clet lenyom6 gondjain kivül), hogy itt csak 
fogyatek lt6ld vililgol az ejbeu, e:; inuen seouui vilagossag ki oem süt, 
liolott senki sem clfoglaltabb, miut az erilelyi cmber - 1m:11pahts i11 
otio - itt van azon mcchanikai problema megfejtve, hogy kellessck 
sok eröt elfürasztaui ke17 CS resultatnmmal : miudemiek annyi baja, s 
oly keves ideje Yau, hogy betelik, a mit Scaeca ruond . l lw11iille occu
pato niltil ogilw·. 

Oh ti, a. kikre bizta a go11d\>iseles, hogy a.z Isteu orszagat közc
Jittessetek, egyengessetck. az Urnak i'Ltait, Mritsatok el az akadalyo
kat, a melyekkel szaporft>i:; nelkül is tele vanuak.: önkent fog ugy 
meru1i minclen, es az Isten orszaga. jöui fog, azaz haladunk fe!Cje, az 
erkölcsi nehezkedes viszeu mindent, mihelyt az akadaly kevesül, min
nen külsö ösztöu adelig hiabaval6. 

:J) Az idöböl okosan veszteni i kell : A ki llliudeut meg akar 
11yerni, legtöbbet veszt - cilo 1w1ipe.~ u1·cwn. 

A heuyeseg nem rosszabb a szünetleu val6 tauulasual: kimeriti 
ez a testet es Jelket, s azntan vagy dolgozni nem tud6 komor Ietelt, 
vagy lelekteleu munkassa.got - mozg6 halottakat csinal - nem re
gula de tri szerint meuyeu a ta11ulas, valamint a termeszet sem hozza, 
ineg a masodik aratast a:1. eszteudö masodik reszebeu. 

A vacaticik olyan szük egesek, miut a tliligentiak : soha se köl
teui fel a gyermeket a:1. eMtltöl, bogy hamarabb nöjjöu, s idöt nem 
aclni az emesztesrc, s mindeg tanitani mindegy ; a tanit6 is ak.kor ke
szülhet huzamosabban. A külsci orszagok peldaja nem illik ide, nem 
csak egy olrlalt kell ki ve1mi, az egeszet kell nezui : 1 az egyik factor
uak 1000-et, a masikkal 1/ 1000-et tehet; s a tokaji szöllötöt nem ma
gara, hanem hegyevel, cl imaj:\val egyiitt kellene elvinni, hogy Szibe
riaban fr tokajit teremjeH. 

Mincl az altal a ntcatiokat is okosau ugy iutezui, hogy mindeu 
t\gy cl legyeu önkenteseu foglalva, hogy a lathatatlannl hintett bmjan 
mag ii.resseget ne tal:Ujou - sztikseges 

4-o. A tanitcik v:ilasztassanak meg mindenek felett ; ez a fö 
dolog: legyenek fachjokra termettek, es abbau annyira legal:ibb, a 
mennyit tanitaui kell alapos ismerettel bir6k ; es annak vilagos elö
adasara alkalmato ak ; enuek felette igaz vallasos lelkliek, kiuyilt sze• 

_ lid, m:ist kimellö s alazatos szivtik lcgyenek: a flistösseg, dmvasag, 
kevelyseg, hidegseg, haragtal'tltS es tettetes a fejlöclö Isten kepe elsö 
kezdeteben kitörölhetetlen mocskot ejteuek, ruert a rosszat könnyebbeu 
fogadja el a fölcli termeszet, s elvetetni bajosabban engedi. 

Hi:iban moudja a tanft6 a j6t, ha beune nincs, s lelkeböl ki nem 
l'lif, teli nap az, mcly csak jegkristalyokat, nem nyitja ki az a vallas 
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mennyei viragat, a ki.uek az clet uappala ''akltci kortinnja snha frl 
uem emelödött, a belsö veghetctlennek dicsii szent ejszakttja elöl. 8 nrm 
tud rea adni egi harmatot. 

A durva tanitö durva szivct fonn:U, a kegyctlen uevelö cg ' 
szörnyeteg ; peldas büntetesre me1t0 az ilyen ; nagy vetek a kis A<llhno
kat azon edenböl, melyet az ö artatlansiigok ad 11ekiek, meg az eset elött 
(minekelötte Eva teremtetnek) erö zakosan kilizni, mcnnyibeu aznMn, a 
mit szenvedjenek ! ha mikor az eg (Gray szeriut) az ö kedvelt gyermc, 
ket a virtnst lebocs:l.tv:tu a fölclre, a viszontagsagot adta nem kedvez(; 
dajkanak ; nem az eldurvitott, banem a szelicl Ielek az, a mely bßkes
segesen tucl tiirni, es a melyet a szenveclcis nem vaclabba, banem mcig 
szebbß teszen, a kegyes eletü tanito szelicl lelke navsütcisen j6 szivek 
uyiluak, az ilyeu, ha igazan hibazik is valamelyik, (p. o.) a gyermek 
haznd, allatot kiuoz, lllllSt baut, llCDl teszi a rosszasag pec etjet rea, R 

a vihig biraja kezeböl kiragadva az itelö scrpenyöt, nem k:irboztatja 
el, s nem haraggal, bancm azzal a btival, mely az ö nbrazatjaröl mint 
egy felleg amyeka a többit is elfutja, viszi arra, hogy magaba tekint
ven, a megjobbulas köm1yeivel te1jen vissza szamkivetcseböl, s alkalma
tossag szerint talalna a jobbu!asra iuteze~t büntetCseit, csak miuclen 
szelicl mödok elpröbalasa utau szorul a veresre, akkor is nem magii 
ver, s nem m:l.sok elött, a termeszct csak egy szemch·metes. eg fä.tyo1at 
ad, ha egyszer letepik, többe ninesen. 

5-o. Mindent el kell tavoztatni, a 111i a tanitönak s a tanitvauy
nak lelket megköti s lenyomja: a szabacl aeren s j6 klimaban nyilik a 
szep termeszet, csak jöl kell rendelni a körülmenyeket, s a Zeins önkent 
gyulad, a parancsolat hideg szava soha se gyujtja meg, a hol niuC'R, 

Röt a mi van is, inkabb kiolthatja. 

Parisban a kereskedök, mikor plauumot kertek fel a kereskedes 
viragoztat:i.sara, azt feleltek : Laisser nons faire ! 

!de tartozik az akarmi nevvel nevezbetö mendikalas is : a sze
mermetesseg mennyei pirulatjat veszi el az, s a ki kenytelen igen meg
alazni magat, kevelyebb lesz, ha felhaghat. Ezt egyszeri aldozattal kel
lene egeszen eltörleni : mindennek tartozik adni a haza koldulas nelkiil 
is, ba megerdemli 8 a meltatlant a koldulas meg meltatlauabba teszi. 

6-to. Kit-kit az eletre nezve es olyan allapotba kell helyeztetni, 
hogy elhivatasanak megfelelhessen, segiteni kellene a szegenyebbeket, 
s kit-kit ahboz kepest, a mint egy vagy mas tehetseget mutat. 

A tanitok fizetcise olyan legyen, hogy azon idöt, mely a baza 
szent tulajdoua, ne legyen kenytclen kenyerkeresesre forditani, s meg 
ennek fe!ette mindeniket pensio institutumba allittatni, hogy mikor a 
jövendöre 11cz; szegenyscigre marad6 özvegye s arvai könnyeibe a mä
sokat vezetö Iampas meg ne homalyosodjek. 

7-mo. A tanitv:inyok testi es lelki egeszsegekrc Yigyazui kell: tisz
tasagot tartani mindenütt, füstet, kemenezegözt nem szem·edni meg sehol, 
m :g a (szenmek es 111<ljjnek :trtalma ') . <1oMnyfiiRtct h1 kcvesiteni, s a 
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,mi van az embergözzel cgyii.tt okosan a kcmcnyrc vinni, fris~ aerL 
hozva helyebe (telben a tüzen altal). Tauitaui kell, mikepcu tartsak 
meg fogokat, szemeket s a többi, mikent mossak, s cgy mas olyan 
b~jakban hogy segitsenek magokon s masokon. 

l\Ieunyivel inkabb kell vigyazni a lelekre ! cnuck ~zemet is sok
kcpen lebet megbeteg(teni s vakitani, legtöbbet tchet a tauf t6 miuclen
napi peldaja, s Jezusnak tisztan mutatott kepe. A nap sug:l.ra (Pope 
szerint) az eczetet csipösebbe teszi, inkabb mararljanak tudatlauok j6 
szfvvel - lioldoyol.: az együgyiid; - legyenek igazak, mas fö.jdalmat 
eR örömet egyUtt erzök, kimellök, es alli.zatosak, mindent ugy nczzenek, 
111int a mit a gonclviseles a közczefra ad; a 111elyre kicsi, nagy, egy
m:ant szitkseges, semmit se uezzenek olyan tulajdonokuak, a melylycl 
egyik a masikra Je- vagy felnezzen, s cgyedül azt uezzc nagynak 
minden, ha kiki azt teszi, a mit a gondviseles rea bizott. 

A tanulasra val6 ösztöID·e nezve is legjobb volua a c1olgot rnagat 
szerettetni meg; a tuclas kivanasa eredeti vagy a lClokben, csak fel 
kell serkenteni. Vajha ne vetetnek a tudatlansagnal rosszabb amuitio 
rug6nak fel ! anuyi ez, mint egy pokoli vegig ki nem olthat6 (a testtcl 
egyi1tt elmarad6 vetkeket is felülelhetö) tüzet vetni az emberi nem mej
jebe. Micsoda egre kialt6 gonosztevö volna az, a ki megtenue, ha fel
serkenthetnc a fübe, hogy ö csipkebokor kivaujon lenui, s ebbeu, bogy 
ö nem az erös tölgyfa, hogy az egesz szep termeszet jajgassou, fejteni 
kell azt, a mi van, s önkent fejlödik a mag, csak napfäuy s esö legyen, 
s t1gy kell nevelni mindent, hogy kiki azzal, a mire teremtetett, megele
gedve legyen. 

III. Alkalmaztatasa a femiirtaknak a fela1Htand6 falusi es va
rosi polgari oskolakra. 

Hogy a megirtak szerint czelaranyos lenne ezen szeut iutezet : a 
legelsö kerdes, honna'n lehet a megirt tulajdonsagokkal hir6 tanit6kat 
venni? a 2-ik miböl lehessen azokat t1gy tartaui, a mint megiratott ? 
a 3-ik kcrdesre, hogy kik, mikor, mit es mi m6clan tanuljauak ? a fele
let könnyü lesz, ha ket fökercles feleletet kap. A mi az elsöt illeti, 
aunyi olyan tanlt6 most nincs, de hovatovabb mindinkabb lesz, ha 1-o 
nem ügy nezetnek, mint herbe fogadott szolgak s udvarok regiussai, 
hanem mint az emberiseg templomanak epltöi, es az elet gondjai al61 
felszabacUttatnak' hogy magokat egeszen a szeut czelra aldozbas
s:ik fel. 

2-o. Ha az ezutan kimeneudö papok es roesterek ugy keszlttet
neuek s csak ugy bocsattatnanak ki, ba erre val6knak talaltatnak. 
3-o. Ha a papsagra menendök, meg az uj academitak is etebb falusi 
iskol!l.kba erdemesitenek magnkat. 4-o. Az öreg professorok közUI, a 
me.lyilrnek tetszenck, kimenue egcsz fizetessel több oskol:ik directora
nak. 5-o. Ha a falusi templomok fölig oskolakH, s a pmedikal6k fälig 
a kicsik es 11agyok tanit6iva va]nanak: SOk ha 'ZllOH ta11[tas cpithetnc, 
a legfcljchb gyii11yiirködtctö cleclamatio hclyett, n, lledamatic!vtd valc'1 
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visszarle a templomot j8.ttiz6 szinne, a buzg6sagot mulatsagg:i. valtoz
tatja, s a .Jezus ügyct a pap dicscreteve - a tiikör mim:l l:ithatatla
nabb maga, annal tökeletesebben mutatja a targyat - mog azt a 
rossz iranyt is kapja azzal az osz, hogy azt tartja igaznak, a mi szep, 
tcMt a val6sagr61 a szinre forcluljon. 6-o. Sokau az iukabb erkezö 
bajokt61 szabaclabb kimivelt lelkli birtokosok közlll is talalkozuanak, a 
kik nem szegyenlvc cze11 ~zcnt kötclessegct, magokra v:i!Jaluak. 

7-roo. Azou tanitv:iuyokat is, a kik mar megertettek, fclosztva, 
igeu j61 lchetne miiid a többi tanit:hlra, mind a rendre nezve hasz
nalni, alkalmaztatva a htcl\7a levö Lancaster m6djat, a gyermekek csze 
jarasa egymashoz közelebb 1ß,7<fo, inkabb megcirtik egymast. A mi a 
masodikat illeti: a ki epiteui akar, szükseg, hogy a penzet szamMlja, 
mcg, s a szerint tegye a delineati6t, vagy a rajzolathoz kepest szük
scges költseget szerezze meg. Ez a nagy kerdes: micsoda csodatevo 
M6zes vesszejevel lehessen a kösziklakb61 forrasokat fakasztani a pnsz
t:iban? 

Oh ! ha aup.yira mehetneuk, hogy minden faluban, minden nem
r.et, vallas egy oskolaban egy köznyelve11 tanulna, egy költsegen; mi
csoda haj6kat vivö foly6va 11em gyülnenek összc a c eppek min
denfelöl? 

Az orszag föügye ez : de a mig ez lehetue, egy nap jöu cle az 
e ;r,tendöben, a melyen minden keresztyennek nagyobb szive a szaza
dokon aJtaJ egeszen a keresztfaig ver, ki az, a ki 111idÖn a tövis ko ZOl'll 

al6l foly6 veres verejtekkel halclok16t az ö elleusegeiert imadkozni hallja, 
midöu clhallgat a menny s az örök atya könnye a napra bon\J, es az 
elsetetült föld gyaszban maracl nagy halottjaval, ki az, a ki akkor 
valamely aldozatr61 nem gondolkozik? melyet a virtnsnak es az embe
riseguek vigyen arra a czelra„ melyert a Jezus felalclozta magat. Ez az 
igaz inneplßsc ezen nagy napnak, erröl kellene, mikor legeJebb elß jöveud, 
predikalni minden templombau, hogy kiki szamot vetne magaval , 
mondjon Je b:ir esztendeig az ötet magat s együtt a hazat Remmivc: 
tevö vesztegetesekröl, hiu fenyröl, ve11degeskedesröl, kllrtyar61 s több 
ilrtalmas hiabaval6sagoknak Mr ri:1 lßgi6jar61, es a mit ez altal meg
tart, annak Mr feiet adja ezen czelra. Az igy elhomalyosnl6 fäny, a 
közeges alva~a, es a;r, Isteu orszaga szürkiilete volna. 

Nem lehetnek ugyau nalnnk epen Szecheniek, a miclön Erde1y 
111iutegy 5-öde leven a testver haz:inak, erre 1 uem is juthat; cle vll.lamit 
tehet minden, a kinek gyermeke va.n tulajclon haszuaert is, a kinek 
11incs, a maraclekot tevc ez illtal magaeva s akkor megvil.lik, mcnuyi 
gyiil, s ahhoz kepest lehet ker.deni az iutezetet. i\Ieg egy mas fol'ras is 
vol11a egy lij neme az (apakuak e any:lkuak rebegö fälelmere m6diba 
jövö) duellumuak: ha a helyett, hogy többnyirc semmicrt rs csupan 
ifj11i fellobbanasb61 (nem is megcrt emberek c cndes iteleteböl) kocz
kiizt.atnak testek ep eget, melyet fl bazanak val6~agra tartoznank 
megtartani, a fegyvert aunak ellensegei nem fiai ellen förditvan: azt 
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tennßk, a kik duellalni akarnak. 11ogy melyik gyözi meg a rnasikat <t 
sokba kel'iilö hitt fönyl'öl, minclen pusztit6 kiserö sergcvel együtt val6 
lemondasban, es az irt ezelra (allapotjaboz kepest) va16 alclozattetelbcn '? 
ezzel nemcsak testeknek, hanem lelkeknek is epseget megtartva, pen
zeket a legbizonyosabb haszonra, Mtorsagba belyeztetnek az elveszte
tegetestöl, es a haza is megbEikelt, s Mladatosan megtert gyermekeit 
örömmel ölelnc ~eg, vajba ez a duellalas jönne minden rendli, nemii es 
koruak között m6diba ! ügy minden szep elerödnek, s a tetszö vesztes, 
mint a gazdag aratasra elvetett mag, közbolgogsag kincsevc volna. 

Következik mar az : hogy kik tanulnanak ? mikor es mi m6don ? 

1-o. Minden tanulna 8 eszteudön feliil korukhoz kepest. 
2-mo. Nem lebet, nem is volna j6, bogy a falusi gyermek mi11-

dc1map tauuljou : szüksegök van a szegeuy szülckuek reajok, s nem is 
kcll ifäet kivenni abhol az cletböl, mely bihetöleg wirja, de az idöjarasa, 
s eie jövö rnunka, s körlilmenyck szerint meg lehet batarozni, mikor s 
rneunyit tanuljanak, egyetertve a falu öregeivel is, telben legbuzamo
sabban tanulbatnak; de nyarbau is közbe-közbc az esös napokon kivlil 
is lebet idöt talalni, csak igen l1osszaso11 egymasutan ue tanuljanak. 

3-o. Mit tanuljanak? geometria formakon s az olvasason kell 
kezdeui. A tanft6 ir a tablarn linei'tkat ki.ilöubözö allasokba s egyeh 
formakat reudre, azokat meguevezi, a gyermekekkel clßbb lin~az6val, 
czirkalomrnal kirajzoltatja, azntau szabad kezzel pr6Mlja kiki a maga 
kis t:iblajarn. 

Azutau a vocalisokat kell reuclrc lcirni, s elöttök kimonclm1i, 
velek kimoudatni s Je is iratni; azutau reudre lt cousonansokat egy 
vocalisnak eleibe (azutan batul) te\'C a tablan kell kimondani, s mon
cfa.tni; mikor j61 tudjak, kitalaltatui, hogy kell kimondaui, ha m::is 
vocalis tetetik helyebe, s igy tovabb, a nelkiil, bogy mig a consona118 
neve megmondat11ek, mely m6c1 az olvasas megtanulasat keslelteti; 
több van a cousouansok közül, a melyiket ki is lebet rnondani, min
delliket is ki lebet valamenuyire csak egy kisse eröltetett, s könuyen 
lebet nevetseges ; uoba cz volna a legrövidebb t'it, tapasztalasb61 turlom. 

A geometriai formakkal mimlinkabb kell ezut:in esmertetni meg : 
(egy M.-Vasarbelytt 1830-ban kijött arithmetika elöszava szerint) ki 
kell a lapb61 is menui, de mindent j61 ki csin:l.lva, vilagosan kell kimu
tatni ; enuek ak:ir mifäle ember legyeu, hasznat veszi. 

Ezutan tov:ibb gyakoroltatuak az irasban, kimert es szabacl kezi 
rajzolasbau. Eljön az idö, hogy a mnisika is ide szaml:l.16dik. 

Ezutan a feljebbi ertelemben tauulhatnauak arithtnetikat ( egesz 
szttrn, fractio, proportio) azutan földmercst nemcsak a tablan, hanem 
a mezön is. 

Azutan kis physikat kell tanitani, s vcgre a földnek a nap körfü 
val6 forgasanak kezzel fogbat6 kiabrazohisat, s abb61 az esztendö sza
kainak s ej es nappal va!tozasaiuak oHt. Azutan következik egy 
goly6bisra a szaraznak, föbb orszagoknak, foly6knak, s begyek agaza-
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tainak szaha<1 kezzcLval6 lcrajzolasa, rniudcnik eghajlat tcrmrseiuek 
ismereternl, a termeszet hist6riaja cleivel, az o11yasok hasznait s iirtal· 
mait megemlitve. 

Eljöhet az idö, mikor egy kis chemiar61 is lehet nehany olyas 
cxperiinentumokkal kepzetct adni, hogy egy kis technologiai esmeret-
11ck alapja megvettettessek. 

A gazdasag miud a mezöre, mind a marhatartasra, mind az epi
tesre nezve egyik fö dolog: 1egyeu egy kertjek, melyet magok miveljc· 
uck, ültessenek, 6ltsanak, a magokt61 ·rajzolt cpliletet kicsi tegl:ikb61 
vn.gy egybetömött földböl epltsek fel, s fedjek elcg·hetetlen szalmazsin· 
delylyel, Hn.Mni m6don.Tairnljann.k elernu gyepüt csinalui, tanuljak a:r. 
crd(i kimelest, nevelest s okos ha znalasat, söt a favagitsban is gyako
roljak magokat, a kik arra val6k. 

Csak mindeukor ki kell milllleut, a 111it lebet, mutatni, kezzel
foghat6va kell tenni, a rncnnyire lehet, s az egyesröl kell menui a 
közöusegesre ; es a mig egyet j6cskan meg nem crtenek, többre menui 
nem kell. A meclrnuikaban mincl több modcllat (Kis, mas Pethc) 
kell mutatni s Yelek kicsimiltatni ; (p. o.) Jiord6-vesö, füreszlö, sajtol6, 
K:r.öllfüiicskölö, szecska,'ag6 ... machina kat, szekereket ... 

A physicanak alkalmaztatasat miudeu szüksegesebbekl'e uezvc 
mutatni keJl: ide tartozik a tiiznek mindenfäle cze]ra vaJ6, minel keYC· 
scbb vesztessel, minel töLbet nyerö haazml.lasa, csimUtatui kell Yelek 
mindenfäle kemenc:r.cket, legalabb kicsiben. 

1\1indezek között pedig korukhoz kepest mindig kell egy ki. 
cgeszseg tudomanyt tanitni, mincl lelkekre, miJ111 testekre uezve: a 
vallas igaz lelkeröl rövid es tiszta kepzetet adai igaz crzessel, es elöl· 
jar6 kegyesseg clö tanitas.lval, olvasui elöttök az cvangeliumot, keves 
ahhoz illö egyszerü nem homalyosit6 viHgositasokkal, mas szivet javit6 
törteneteket is olvastatni kell vclek, egygycl cgyet, massal mast, me
lyeket egym:l.snak elbeszcljcuek. 

'l'esti egcszsegekre is mikcnt vigya'./,zanak (a miut feljebL is meg 
volt emlitve) fö dolog mcgtanitani; s mikcnt segitscHek magokon vagy 
masokon az olyas hirtelen val6 esetekbeu, kezvagas, labii.tcs, töres, 
vizbe, kutba fulladas, mcgfagyas, szengöz ;lrtalma, dlihött eh marasa, 
meuyköütes, s a többi praeHcrvativtlk, a milyen a tehen himlö. 

Mcg a marl1ak olyas uyavaly<\iban is mit cs:imlljanak tau!
tani kell. 

A hazai alkotmanyr61 es törvcnyröl is a mi legszüksegesebb. 
Következik az, hogy mi m6dou tauuljauak: ez megint fö dolog: 

a Laueaster csmeretes modjat, a mem1yiben lehet, alkalmazlatni (a mint 
feljebb is cmlitve volt) kell; de megis egy nehe:r. kerdes az elött, a ki 
mar sokat Htott, hogy lcl1ct olyan keziköuyveket alHtaai cle, hogy 
11zokba11 (ha tiilib van is a1u1il) mind az kijegyc:r.vc meglegycn, a mi 
cpeu kcll , az lathntolag CS foghat6la.g legyen meg, es 1igy hogy akär 
1nely lcgfoljcbh lllCllÖ S)'~tciml\•al is 1itegegyczr.ck? Errc fL mod ar. volua, 
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hogy mindenik collegium typogra11hiajan legalabb egy ajt6 leime min
deg a professorolmak akar magok, ald.r a falnsi o. kol:ik cnrsussaira 
hat:irozva, olyan feltCtel alutt, hoµ,-y a professor maga atlja a papiros
sat, de csak a typograplrnst fi:1.cssc, es csak ugy vegyek be m:i ntt, ha 
szeretni fogj:ik, akar költsen a Kollcgyom mfodent, s a professorc legyen 
a färadsag csak azzal a nyerescggel, hogy a közj6ra :ildozott. Igy a 
munka-kiad6 is meggondolkoznek (mind ket esetben) s a több közül 
j6k is valmi.nak; a ki egeszen maga költsegcll ad ki, az haza nepet 
aldozza fel. 

Megjegyzes ! ezt a tautel'l·i impurumot akkor irta Bolyai 
Farkas, mikor a Tentamen 183 2-ben kiadott 1-sö darabja 
ut6beszedjet szerkesztette; rnert ennel.: o.~ eleje annak az 
11/o~frl11 1:salmem szorbl .szora. rnegllllafhat6. Az is mutatja,
hogy a7. 1830-ban kijött arithmetika elöszavara hivatko
zik, es maga a regi latiu zavakkal kevert tylus es meg az 
orthograpbia is mind azt bizonyitjak, hogy ez elött valami 
50-52 evvel iratott. Kiadva soha sem volt. 

E. 

Az okos epitö elebb pc1111et' s11aml:Uja mcg ; azutan az abb61 rneg
val6sithat6 legczelszerübb rajzon gondolkozik, s vegre arra nezve a mi 
a kormany körebe tartozik, arra engedelmet ker. 

I. A mi az elsöt illeti: tudui kell, mennyi együtt az euyedi, 
kolozsv:iri, lll.-v:isarhclyi, R udvarhelyi valosaggaJ tertnÖ tÖke? es abb6J 
hany alkalmas es milyen tannl6 intezeteket lehetne tartani? a:mt:iu a 
helyeiket kellene mcghatarozui. 

A b. e. alapit6k czelja, a vallas crösödese s a kimivelödes Ieven, 
uem a felszinen sem a J ezust61 eltörölt particularismus sir-falai 
közt hatarzodvan ; a;r.zal bantodhatnanak inkabb meg a szent porok, 
ha midön azt a mit hagytak, czeljukra fordlthatn6k, a lilrm occidit 
magyarazatnak, elvesztcgetnök. 

II. Hihetöleg 3 alkalmas kollegyomnal több mind a ncgy ÖSll

vegeböl ki 11em telik : es ezeknck helyeik, Kolozsvar, V asarbely s 
Udvarhely lehetuenck; kihagyva Enyeclet, a hol Roman uemzet tiiz
pontjaban örökös surl6dtts lenne, s körüi be a magyarsag le is van ölvc 
- s a mi keves van a helyett, hogy magyarositson, hamarabb veszi 
fel a uagyobb folyam szinet . .Atahln t1t kellenc cscrelni a mit lehet, 
hogy minden uemzet külöu legyen. 

A lcisebb oskol:ik is nemcsak maraclhatm'mak bizonyos hatarok 
közt; söt ha m6cl volna,- minclen faluba a pap lennc a j6 fizetes mel
lett (kevesebbet preclikalva) a fötanit6, j61 keszült segeddel: hogy ott 
legyen az emberiscig elsö mag-iskol:ija, melyböl a kiv:iltalrnt nerne
sebh aggal kellene megoltani: olvasni 6 irui H keves szamot vetni min-
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11e11 megtauulhat - a kivaltakat elöre kelleue keszitcui, ha a tani
t6k tndnauak auuyit, hogy ne csak olyaut tegyeuek, a mit a tovabbi 
epites elött le kell rontani. - A kezdet uagy foutossagu ; melyre uezve 
- papoknak s segecleiknek ezeu köztiszteletet igeuylö hivatalra, csak 
a legkivaltabb esziiek, crkölcsi jellemüek s tudomanyi alapos keszületli 
ifjak bocsattassauak ki: hogy az a nagy hiany is, melylyel eddig (külö
uöseu a Mathesisre s Phisici~ra nezve) meutek ki keves kivetellel p6t-
1odjek, mert ncm vilagithatasnal L rosszabb a homalyvetes arra a 
mit uem tuduak, olyau becs-meröt keszitvcu, mclyen ala ue essenek. 

Mind i\lagyarorszagra wind a Teleki thekara nczvc MY:isarhely 
1atszik, ily uep-nevelö intezet alapitasara legalkahnasabbnak. 

A mi a tauitol.·at illtli: 1. miudenütt (a Cla sisokat is oda ertve) 
szaktanit6knak kell le1wi; s meg a Classisokban is alland6knak kelle11c 
lenni, ha annyi fizetesök lehetne, hogy hazat tarthassanak, s az elet
gond kedvöket el ne vegye. 

2. Igen sok 6rat 11e tanitsou egyik is; hogy a meg nem hamva
f'Od6 gyertya jobban vilagitson. 

3. Leguagyobb baj az alland6 tanit6k valasztasa: mert tulaj
donkepen csak a szakot tud6nak lehetne voxa. 

A tanulrikm 11e.:re. 1. Ne tanuljanak szüntelen : legyenek elfog
laJva, de több egyeb is van, az egeszsegen kiviil különben is hasznos; 
a mesterseges ugrandozasok nelkül is lebet asni, kapalni, kertet mivelni, 
oltani, füreszelni, kis teglakat vetui, s rajz szeri.nt kicsibe epitcni stb. 

2. Ne tanuljauak sok fälet egyszerre. 
3. Csak azt tanuljak könyv nelkül, a mi az ii.gy megtartasra 

melt6, vagy nelkülözhetlen. A hanyag tanit6k kenyelmere k:itO m6drai 
lcczke tanultatas a tauul6k elmcjet i\gy ra szoktatjak s ugy elrestlt.ik, 
liogy azt a mit ugy nem lehet tanulni, csupau a tanit6t61 vihj:ik, hogy 
vastiiressel belejek ni.gja. 

4. A regi. <leak nyclv helyett, köz bcszecl a gyermekek közt a 
ncmet lehetne. 

5. A kivalttakat kinezett c:t.elra kell seglteni: a. kiknek vagy 
eszök vagy akaratjok niucs · mestersegre, vagy földm[velesre ~at. kcll 
iga:t.itani: bogy a többit ne huzzak vissza . 

.A mi a ,qyermekekrc szül.:seue.y vigyazatot illeti: az edcligi m6d 
he j6: mert a praeceptor maga is meg igen ifju, s ncm is Jeven minde11-
J,inek kesziilete, a mit ö nem tud, a tanitvauya se fogja tudni. 

Ha palotakka vagatnanak a zob:ik : egy Classis elferne kettöbe ; 
y; miudenikbe lehetne alkalmas felvigyaz6 ; egyikbe a Classis Praec. 
is lchetnc, s a m:isikba olya11, a ki mikor a rendes beteg, p6toll1atna. 

III. Ö Felseget alazatosan ker.ni kellene : hogy kegyelmes igerete 
szerint, (1852 jLllius 31-en jart ö Felsege I. Ferencz J6zsef M.-Vasar
helyt, s ekkor vagy ezntan kevessel irta Bolyai Farkas e tervet) inte
zetiinkct me1t6ztasso11 kegyesen hPlybe hagyni, s mint edclig közelebb
l'ÖI, a fö Consistoriu111u11kt6! fiiggöleg, az ü FelRcge altal fel :illitamlu 
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status-oskolakat mu traul nczve, idöröl-idöre igyekezünk a:wn szent 
czelt, melyre Isten ö Felscgct toväbb is segil,ie ! megközelitni. 

F'. 

Egy a földre jött egi sugar, fö1jfiui s nöi szinekbe testesülven a 
kettö ritka szep kepbe egyesült: de midön a peldany a;r, idöböl az örök 
tarba vitetett, ramajat a föld ket fel ' törve vette vissza. 

Itt Kemeny Simon fekszik, nem messze azon Mlekben is rokou
t61, kinek ömildozata tartotta meg a keresztycnseg vedMstyajat. 

Eredeti mcly es szep csz, egyszerü szilarcl jellem, a Rzelveszek 
közt mozdulatlan ha vasi köszikla, de a szerencsetlennek megnyil6 
arany-erü kebellel: s megis a Titusi sz(v (a hinsag adojat megvonva) 
e boldogfthatva a mint kiYanta elete estvejct SOhajjal vegezte. 

G. Teleki Anna, mincleu nöi kellemeknek angyali sz(vtöl eleve
nitett summaja; mintegy a fcnyves homalyjainak s kristalyvizeiuek 
termeszeti rendetlenscge kecl vesscgcre vilaglo Iste1mö volt, most a 
kolozsvari sirkertben hanuatos viragokkal jön ki a reggeli napra ; s 
majcl a kettönek pornit egyesiteni hiaba nyögnek a szelek - a leg
s:1.ebb földi is öröki-e tünik el mint egy :Uom. 

De ilyen almok elfolik az Isten Orsz:iga reggelet. 

G. 

A mathesis es physika ?"itka jeles tandra szeme1·jai idösb Szdsz 
Kdroly nincs többe ! 

Zt'1g a tölgyfät clerekban kitörö s:.iehresz ; de az elet orat mozgat6 
stilyt, mikor szinte a földre er, se hitjuk. - Nyomorult haland6 ! vedcl 
eszre, hogy l:ithatla11 nyilzaporban alla z, - nezd az oriasi erösseget 
egyszerre össze omolva, s mint egy hajdani var romjai elött tisztelettel 
telve el, tauuld meg semmi földil"el nem kevelyedni el ! hanem megertve 
a muland6sag leczkejet, ahi.zd meg magacl az örökkeval6sag elött, s 
reszketö s;-;arnyakkal emelkeclj az egyedül {dl6 Isten feie ! 

Hallod a halotti harmigokuak egy felsöbb templomba hivas:it 
a minden vilagokb61 cgybe gyülö hivekhez ! a Titka - hiv parjat 
veletlen elvesztctt Özvcgynek a legjobli Atyaban remenyöket vesztett 
;.\xvaknak keserves siras:it, - messziröl jönek baratjai könyliiket egye
s(tni az ittlevökeivel s ned1-esek mindenfelc a szemek. 

Oh, de nem lebet, hogy a mindenek feletti j6sag tigy sebezzen, 
hogy balzsamot ne hozzon ! 

A születes es halal ket vizöntö nemtö : amaz az uj csemetet 
öntözve a földi eletre eruiek adja :iltal, hogy egy felsöbbre kereszteljc. 

Akarmely csudalatos compositio legyeu is ez az elet ; siras az 
ouverture, vonaglas a finale, s közbe a pokoli dissonantiat meg inkabli 
creztetö mennyei accordok v:il~jak fel: a földre bölcsen van rcmldve. 

'fovilbb lciven a czcl, e földi p{tly:\nak olyan11ak kellett leuni, 



h11gy at is rnehe,sii11k, " meg is valha„sunk töle : - semmi raug 11em 
mcnt az clet ad6jM6J. ZPnvcduüuk kelJ, bogy el ne kPvelyedjiink -
latva, hogy senki ~e tud,ia, bogy boltig mi dri - sokszor az olt6 ker
tesz sebez, hogy nemesitsen, a sötörtököt megelöY-ö Pcntek kcreRzt
f:ijau van a menybe Yh-ö iit. 

Az eh·e~ztett utan felnczö szemekböl hull6 könylik közt nyugod
janak meg a meg,:;ebzett szivii keservesek ! 

Ifjak ! a csakuem rninden Musik egyesült Jaugja aludt ki - a 
ritka kön11yli vil!amsebe. , R '11111Jifr]e CSZ, S annyit bir6 testi 8 ]eJki 
•röteljes mw1k:lssilg retiuk nezve uincs többC, - meguemult a 3 2 dvig 
tartott hivataloskod:i~a alatt färadhatatlauul tauit6 nyelv, mely a ter
meszet örök igazsagait oly clragad6lag s kristalyti. ztasagbau sz61lotta 
hozzatok - egy hatalmasabb tanit6 - a hal:il törölte Ie öt azon nagy 
tablar61, melyre a 1egfelsöbb kez irta volt, - maradjon a töle vett 
tudomauy riragzastokat fölüldlö cmlckül1 hogy tapasztalatlan koro
tokban az V-ik paraucs vcncinek tltmutat6 Iamp:ijara :6gyelveu, mikor 
eljö a minden viragot clfonnyaszt6 szel - oly keszel· legyetek melegebb 
napfönyre költözui, mint a c,'lak sarfäszket Mtra hagy6 fec ke, mint 
felejthetetlen tanit6tok, ki clte delpontjan, alig 56 eves kor:iban, egy 
felsöbb sz6ra meg nyomatni kezdett munkajat is azonnal fälbe hagyvau , 
ke~z vala vi~szaadui sarMz:l.t az auyaföldnek, foly6 okt6bcr h6 25-ik 
napjan, e tvcli 6rakor. 

Li 
Bolyai Janos, zületett 1 ' 02. deczember 15.en, Kolozsvarott. -

Anyja, Arkosi Benkö Zsuzsanna. crdckes arczU, jeles elmebeli tehct
scgli, de szerencsetlen beteg nö volt. M:ar fiatal asszony kon\.ban hys
tcriaban szenvedctt, s e baja ut6bb uympbomaniava fajult el. l\iikor 
förje Janost 15 eves konl.bau a genie-akademiara akarta küldeni, a 
szegeny asszouy igy nyilatkozott: iitthon ne maradjou, de ha elmegy, 
meg fogok örülni !« s ez c akhamar be is következett; 4 cvig elt rncg 
ily szerencsetlen allapotban. Sokszor istennönek az egbcn h'6non ülve, 
kepzelte rnagat s ilyenkor nagyszeril sz6noklatokat tartott, melyeket 
förje egy nyolczadretli fözetbc gyorsau miud följegyzett; ma kor mcg 
:illat m6djara neg/kezlab bul. zkalt a földön s az ejszak:ikat mellettP 
virraszt6 fä1je hajat teptc. A szcrcncsetlen uö testvcrei is excentrikus 
emberek voltak: cgyik Jdvcgezte mag:l.t, a masik ifjt't konl.ban Törük
orszagba vil.udorolt s renegat Jett. 

Bolyai Farkas e liazassag:lr61 igy nyilatkozott Gergely :6a elött : 
,baza jöttem az egyetemekröl; a vilagot nem ismertem, nökkel keves 
erintkezcsem volt, tapasztalatlau voltam. Elmentem Kolos,' ärtt egy 
balba; szegeuy el ö HÖmet meglattam. belebolondttltam, elvcttem: -
clc cleggc megadtam a szerelern arat. « 

.Jano~ nevelesere atyjn. . nk gondot forditott " nag.' aldozarok:it 
loozott c:rettc. ( 'oll!'ginmlm J1e111 ndtn, a le11:jelcs!'bb cle1ikok kri:r.iil ha:r.i 
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tauitot tartott ueki. Els(i tauitoja Yajda Dauiel volt, ke öbb a b. 
Kemeny Simon fiainak iustructora · a masodik C ap6i Szilagyi J6zsef, 
<t mostani kis-kiiktillömegyei alispan atyja. Ezektöl tanulta a tantar
gyakat, a:t: egy mathe is kivetelevel: enuek tanl.tasat az apa maganak 
tartotta fenu. Haladasa a mathesisbe11 oly villamgyors volt, hogy -
mint atyja akarh:iuyszor elbeszelte - be sem varta a theorema meg
bizonyitasat, a problema megfejteset, elöre elmondta azt. »Mint az ördög, 
clömbe ugrott - atyja zavai - es siil'gette, hogy menjek tovabb !« 
Tizenkct cves koraban letette a rigorozumot (a 6 gimn. oszt:l.lyr61) es az 
akkori szokii szerint subscriMlt deaknak. Rigorosumi fordita a magyar
b61 latinra oly kitliuö tacitusi stylussal volt irva, bogy a tanarok nem 
gyöztek elegge dicserni. Ket evig volt deak s vegezte a füoz6fi:it, job
L!ln mondva bejart ostablazni. Elöadasra csak nagy ritkan ment. A teli 
vizsga közeledtevel a törtenelem akkori tanara, Antal Janos, kesöbl> 
reform. püspök, elpanaszolta ~z atyjanak, hogy Janos mindig csak ostab
lazik, elöada ra nem jar · a censura itt van, mi lesz mar most? Az 
•\pa elövette a hanyag füit, megdorgalta - mit ö szamba sem vett : 
- egyszer-ketszer atolvasta a cursust s felment a vizsgara; eminen
er felelt, akiir hol s akar b:inyszor sz61itottak föl, mindenütt otthon 

volt. A következö fälevben is folytatta az ostablazast; tanara sem sz6lt 
emmit, s a vizsgan megint j61 ment minden. 

Ha atyja beteg Yolt, öt ki.ildte fel elöadast tartani az akkori 
ltajuszos deakoknak, kik a 13 e"l>'es gyermeket inkabb szerettek hall
gatni, mint az atyjat, mert jobban megertettek. Mar 12 eves korabru1 
oly kitünö hegedüs volt, hogy a legnehezebb darabokat elsö lat:isra 
jatszotta. Abbau az idöben adtiik talau elö az elsö operat M.-V asarhelytt, 
melyen a zeneszerzö is, ki vak volt, megjelent. Az elso hegedüt egy 
zasz fiatal ember, a masodikat Janos jatszotta. Elöadas közben 

el. zakad a primista hegedi.ijenek egyik hürja: hirtelen k6t:it cserelnek 
R a gyermek clsö latasra t\gy jatssza a primet, hogy a vak compositeur 
ki addig mind zt\golodott, felkialtott : »bravo ! most domin:il a prim.« 

Mint mar emlitettilk, 15 eves koraban ment fel a genie-akade
miara. Ott egy alkalommal Janos föherczeg, mint az akademia fel
ügyclöje, megl::l.togatta az osztalyokat s a tanart fölsz6litotta, hogy hiv
jon fel valakit az t\j tanul6k köziH. Bolyaira esett a valasztas; a 
tamu·tul el~ie adott probl<lmat a tablil.n gyorsan kidolgozza, azutan 
tovabb megy a következöre; ennek megfejtese utan meg tovabb. A 
föherczeg elb:imult a gyermek langeszen s roppant ismeretein ; dicsc
rettel sz:i.kltotta fälbe, azt mondvau a tanarnak : ennek a fiilnak 
keze ala kell adni a többieket is, mert cz többet tud az egesz oszt:ily
rnl.l. Keve sel ut6bb erdelyi magnasok voltak feun Becsben a föher
czegncl, kihallgatasou. A föherczeg elbeszelte nekik, hogy milyeil zseni 
egy fü.i van Erdelyböl az akademian, s kerdezte tölök, hogy ismerik-e 
az apjd.t? Nemc ak ismertek, de nagyon j6 emberei is voltak. Elmond
tak, J1og_v az apa is milyen langesz. A föherczeg azt izente tölök a"" 
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atyanak, hogy a füiuan 1iagy öröme vau, s La klilöuben jol viscli 
111aglit, uagy· 'elömenetclr :szamithat. Az 5 cvi cursust legkitiinöbbcn 
cl ''egez,·c, 2 0 c,·cs koraban mint kadet lepett ki a genie-corpshoz; 2 l 
eves koraban hadnagy, 2 2 Jves koraban föhatluagy, 2± eves kor;tban 
kapit:iuy. A haclseregben clsö mathematikus, elsö virtuoz-hegecliis, tle 
föjdalom, elsö vivo is. Folyto11osan parliajai \roltak s több köziilök balA
loti vcgll, s ö rninclig a gyözte,; fril. Egys:wr cgy lovas ezreclnck tizcn
luirom tisztje hi>ta k.i; clfogarlta mind a ti:r.cnhttrom kihiv,\st, csak nzt 
kötvcn ki mag<luak, hogy k(:t-kct p:irLaj kö:ä egy 1larabot szabatljon 
hcgetliijcn eljatszania. ~lind a tizen h:irol)J ellc11felct 1egyözte. Condui
tcjc »unverträglich :« vegtcre Ö is bcJcu11t R taJi[u Öt j~ megu11t1ik. 
<'inkcnt-e vag_,- figyelmcztetCJ<re: uem tmlni. n:n1galmaztata.s:lt kertc: 
rncp; iti a<lüik neki 1 33. ,ilmins 16-llu, az1J11 feltete1 alat~. hogy :i 

mikoi: tct~zik, ,-isszamchot: hiilcpe<lui kiildt<:k a polgari.Cletbc. 

M:cg tcnylcges kato1111 i Rzolg;tlatföan 18 ill. vagy 3 2-hcu irta a 
Yi]aghirü Appenclixc;, a mint cn'nck czimlapj<ln: anctore Joanne Bolyai 
de carlem, Geometrarum in Exorl'itu Caesareo Rcgio Austriaco Castren
sinm Capit:meo Ol\Tatilrnto. Eme 2G lapnyi ertekezcs megjelen '~ct 
a Tcntameu függclckcben apn. es fü'1 között , iirii len!Lv,.Dtils clö~.tc 

lllcg, kfra.Ioau matltematilrn.i tartaiommaJ. Ji',lj<lalom, e lcvcleket ncm 
öriztck meg. E:>1(:kböl lchctne fölclcriteni a;:t az erclekes tmloma11y-tör
te11eti kerdest, meunyibe11 o~ztozik az apa Cti fü't az "\JJpcndix szerzö
:<cge crclcmcben, Val0szi11ii11ck l>ltszik, hogy az cszmeben az apanak i~ 
\'Ull crdCmC. a kiclolgoza~ azonban kct~egte!euiil egesi:Cll a füie. 
Ha Bolyai Farkasnak ebbcn iH Jett volna n:tizc, tig~' az ö 3.rtat
lau keMlye es ltin;zctlcn ösziutetiegc, mely az rircgebb Bol~·ait oly 
kivalö:w jcllemzi, bizon~-,ira 11e111 e11gedtc volna meg, hog~- a;r. Appe11-
d i x szerzöjeröl a1111~-i lclkc;;lilt8t:ggcl c:ti elrn.gatltat1i~sal nyilatkozzck, " 
mint c:.1t több alkalommal, lle kiilö11ÖtiC11 az Aritbmetika Elojcnek 
masoclik kiac\;iRaban (i\L-Va.Rärhely 18±3 ) ;t 185-ik lapon teszi. »Az 
.\.ppenclix - mouclja Bolyai Fa1·lrn;; - fofü'rnsokat crö kis munka, H 

ti~zta igazs;ighoz hlv mertanasz elött ,,Jy szcp, szükscges ercdcti e"
l0olossz:lfü mh·, hog.'· a1rnak szerzöjctöl hationlokat v:imi, . öt igenyel11i 
lehct. Han~· uagy fök IMba pr<°•b<ilttik a legujabb idökig, az Euclidc;: 
alkotmau~-a e<ljik föalapjat IJi;,,to~ltani ·? " e~ak edj felt,:telcn äll6 iirtan 
111aratlott : meg az cmJitctt kis . tntrnJdl.Jan, att<)J föggetlcn R mittclen 
e'etre igaz iirtau <illittatott fcl s ui g11111tattatott, hogy van oly te1:i, 
inelyben az egrsz EuclidcH sy~tcmäja is igaz; · a gömbi lulrom szögfa11. 
a gömb terje snt. az Eucliüesi XI. A:do1mlt6l föggetle11 hozatott le, rs 
czeu XI. Axioma11ak (rncl~·11ck igazBaga a többivel szi11ttigy m gallhat, 
mint a uem ig:azsaga) nein igazsäga e:;etere a kör negyszögittctett sat. 
Ezcn munka a nagy Gauss dieserctdt megnycrte : de mdg kcvescn lat
jäk bocsct, 1tolott ~z6szaporittis nrlkiil, remek tiszt.lu ,-au irva.« ig~· 
11em irt volnn az öreg BoJ.,-ai, lt:i a?: Appendix ~zcrziii'f:g(:bP11 1·rs:t.e 
lctt rnlna. 
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Bolyai Janosnal a Ytirt hiilcpedcls 11yugalomba lcpe8e uhiu $em 
következett bc s 11em i. valtotta be allokat a jogos rcmcnycket, a 
melyeket az Appendix z e11i1ilis :;;i:crzöjchez kötni lehetett. 18 3 3-bau 
hazajövc, apj1U10;i: M.-Y,l ' :trhelyre költözött ; tahtn cg,,- cvig laktak 
egyiitt fol~·tonoti viszatkoclasban. Az apa, gyöngcd költöi keclely ,1 fül 
rideg önzö lelkiUet; amaz Rzereti az cmberekct, rajong a tenne zetert, 
ez mcg,·ct embcrt. ,-ilagot eg,,•arirnt. C ak egyben haHonlitanak: mind 
a ketfö vfrme., lobbanCkouy term :ti:.-.Ctfi. A folytonos egyenetlcnsegnek 
a;i: a y1lgc, liog·y a fit\ teljesen megfeledkezik mag1ir6l ~ atyjat kihhja 
p:irbajra . .lz apa kard helyctt maz~:is dorgatoriumokkal feie!: eliizi 
h1iz!\t6J a hfä[fü,u g~-ermeket. JaH<h kü[öu kö]tözik ~ egy ideig rneg 
M.-V:isarhcl~·tt lakik, mig vegrc az :ttya, te h·er-<i ·scsc, Bolyai Autal 
küzben jüttere. beleegyczik, hogy a fit\ menjen ,,.azllalkodni a dom:\ldi 
ki. birtokra. Tiz \ · ig lakott itt teljC$ ch·om1lttiagban, ßiar~nak es 
"fiuervami.k bücsüt monclrn. hozz{i ncm illö ''i 11.on:rnk között. Tiz 
,:,,ig nem iR talalkozott a tyj;b-al. l 8.J-3 tavaszfln nu1gaba szallt, bcjött 
meglatogatni ,:~ rncgeugcs11.telni a ~z ·geny .i6 ap:it; hat hctig volt nala, 
cle mintltogy ismet elkczd<'.klött kö;i:tlik a d~ztilkoda~, kimeut megint 
Domaldra. 1846-ban vegleg bekültüzött ßl.-Y:i ~trhelyre ~ ott lakott 
1 60-ban jauuar 27-en bekö,·etkczett h!thlh\ig; Yi~zony;1 azonban az 
ugyanott lak6 at:.j{trnl mind Yegig feszlilt maradt. Retlty Lajo:; egy 
jelen tct rajzol Bolyai Farka~ halMo~ ürajtib6l, mel~· anuyira jellcm11.ii 
.J {mos lelkiiletcre, hogy mrltünak tartom a sz6 ·zerinti idczesre. 

»Hahllos 6raj:in epen rnila voltam« - bc. zc:ii Rethy Lajos. 
»Csendesen fekiidt :igy:iban, t'.tg; tctnett, öntudatlamll ; de hog; 

u~m rnlt öntudatlau, meglatRzott kesöbben. 
Kezemben voltak Arau~- költemenyei : föh·e\·01rnh7a oh-atigatam. 

Bolyai Janos, az öreguek l:ingeszii fia, mcllrrn lc:pcrt " gtinyos hangon 
krrdc : Valami t'tj poeta '> 

- Igcn, moncllun, Arnn:·: azt hiRzem, ismeri mar a szazado t\r? 
- Nem ismcrem ! Irt-e ez valami olyat, a mi mar s:dizRzor meg 

ne lctt volna in·a? o lasRm1k eg,rct. 
Zltch Kl:irara n~itottam. Ö remitö kir. in~- Jii arcv.czal olvasni 

kezde: 

Kiral~- as:;zony kertje 
Kfrirnlt hajnalra -
Fchcr rözsa, piros r6zsa. 
, zökc leany ... 

Itt mcg:ziiut es Hcbesen a kandall6hoz ment. Alig t11dtam a 
könp-et megragadni, hogy be ne hajitsa. 

- Ez az en binl.latom, mouda, midön be akarta hajitani. Lam ez 
sem tnd egyebet, csak virag es letiny ... 

Egycb is rnu itt, krrem: megmutatom. 
- Szi"ikscgtclen ! Az cmberiscgnok mindeu :;zeuvedCset, \iss?:a-

3* 
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c~eset csnp:lu a }>ölt ·~zet okozta. okszor rnoudt-am az öreguek i~, hogy 
hagyjou fel ,-ele. Nem teve. Leclte eletet haszontalanul. 

Az utols6 szavak rn:i.1· tüzzel es hangosan voltak mondva. 
A beteg eseudcsen fölemelc a kegyeletröl megfeledkczctt fü.im 

tckintetet, es e tekintet olyan sokat mondott ! azutan megiut lecsukta 
pillait, es fel sem uyita többe soha ! 

Az ut6kor most mar meghozhatja kettejök : az apa es fiü fölött 
az iteletet. Nem Bolyai Farkas, liauem Jauo. »elte le &etet haszou
talauul.« Ertekesitetleuiil hagyta elparlagosodni azt a nagy mathemati
kai langeszt, mely atyja örök cgckepeu agyaban lakott. Az aHyai örökseg 
- a szereucsetlcn vermerscklet - hatalmasabb volt az apäinal. Az 
Appcndixeu kivül nem tett közzc s nem is fejezett be soba semmit. 
Neba-neha, az erzcki clvekböl uagy ritkau felocstidva, vissza akart 
tfoli a mathematlkahoz. Halala utau papiijai között egy crtekezes 
ut:mi töredckeit talaltak, mel~- e czlmet viselte: » Principia docti:inae 
11ovac quautitatum imaginariarum perfectae nniceque , atisfacientis, 
aliaeque disqui itfoues aualyticae et analytico-geometricac cardinales gra
,·issimacque: auctorc Jobau. Bolyai de eadem, C. R. austriaco ('astren
~inm capitaueo pensionato.Vindobonae, vel Maros-V asarhelyini,1853. Azt 
is igerte, hogy egy mnnkat fog- kiadni Tan-tan (Tauok taua) czfm alatt, 
mely minden könyvet nclkülözhetövc teszen ! A magyar uyeh-et vilag
uyel vvc szerette volna tenni; miuden szep baugzas:it61 mcgfosztva, 
Bug:it-m6dra agyou csouk{tva , a magyar gyökökböl sz6tart akart 
kcszfteui, a kigoudolancl6 vilaguyelv alapjaul ! Eszmei a fennall6 vHag: 
rencltiH teljeseu elterökke valtak, valami saj:itsago cynismus lepte el 
az egesz erobert, s mint elzüllött genie halt meg. 

De azert Bolyai Janos neve a mathematika tfütcneteben halha
tatlan. Az Appendix megmaracl örük emlekeül ! 



lOkr. -V. Konkoly Mikl6s. A. nap felületenek megfb:yelt:se 1878-bHll 
az 6-gyallai csillagdan. 10 kr. - VI. H u n y a cl y Jen (l. A ::IIöhius-fele kriteri
umokr61 a kupszeletek elmeleteben 10 kr. - YII. K o n k o l y Mi k 16 s. pec
troscopicus megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgäl6n 10 kr. - VIII. Dr. W ei
ne k Las z 16. A.z instrumentälis fänyhajläs szerepe egy Venu -atNnuläs photo
graphiai felvetelenel 20 kr. - IX. S u p p au V i l m o s. Kup- es hengerfelületek 
önäll6 fercle vetitesben. (Ket täblaval.) 1 O kr. - X. Dr. K o n e k Sä n d o r. Em
lekbeszed Weninger Vincze 1. t. fölött. 10 kr. - XI. K o n k o l y Mi k l 6 s. Hull6· 
<'sillagok megfigyelese a magyar korona területen 1 79-ben. 10 kr. - XII. K o n
k o 1 y Mi k 16 s. Hull6csillagok radiatio pontJai, levezetve a magyar koroua 
területen tett mPgfi!!yelesekb<ll 1871-1878 vegeig 20kr. -XIlI. Konkoly 
l\I i k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csilhgvizsgä16n 1879-ben . (Egy 

täbla rajzzal.) EO kr. - XIV. K o n k o l y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars 
physikäjähoz. 1879. (Harom täbla rajzzal.) 80 kr. - XV.Re t h y M 6 r. A feny 
törese es visszaverese homogen isotrop ätlatRz6 testek hatänl.u. Neumann mödsze
renek ältaianosita•äval es bilvitesevel. (Szekf. ert.) 10 kr. - XVI. Re t h y M 6 r. 
A sarkitott fänyrezges elhajlit6 räcs ältal val6 forgatäsänak maµ:yarazata. különös 
tekintettel Fröhlich e•zleleteire. 10 kr. - XVll. S z i l y K a 1 man. A. telitett göz 
nyomäsänak törvenyerö\. l O kr. - XVIII. H u n y ad y Jen{). 1'rläsodfoku görbek 
es felületek megbatarozäsar61. 20 kr. - XIX. H u n y ad y Jen ö. Tetelek azon 
determinansokr61, melyek elemei adjungält reml zerek elemeiböl vannak com
ponalva. 20 kr. - XX. Dr. Fr ö h 1 ich l z o r. Az alland6 elektromos aramlasok 
elmeletehez. 1 o kr. XXI. H u n y ad y J e n ö. Tetelek a componalt determinan
soknak egy különös nemeröl. 10 kr. - XXII. König Gy u 1 a. A raczionälis 
függvenyek altalanos elmeletehez. 1 O kr. - XXIII. Si 1 b er s t ein Sa 1 am o u. 
Vonalgeometriai tanulmänyok 20 kr. - XXIV. H u n y ad y Jan o s. A Steiner
fäle kriteriumr61 a kupszeletek elmeleteben. 1 o kr. - XXV. H u n y ad y Jen 5. 
A pontokböl vagy erintökböl es a C'.lnjugalt harom>zögböl meghatarozott kupszelet 
nemenek eldöntesere szolgal6 kriteriumok. 1 o kt. 

Nyolczadik kötet . (1-12). (1881). 
I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsg8.16n 1880-ban. K o n

k o 1 y 1\I i k 16st61. Egy täbla rajzzal. - II. Adatok Jupiter phisikäjahoz az 
1880-ik evbol. Egy függelekkel. K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 1. - III. A. B61yai-fele 
algorithmus. Dr.Fa r k a s Gy u 1ät61. - IV. Napfoltok megfigyelese 1880-ban. 
es 1382 napfolt micrometricus merese. K o n k o l y Mi k 16 s t. 61. Ket t.abla 
rajzzal. ·- V. Hull6csillagok megfigyelese 1880-bau a magyar korona területen. 
V-ik resz. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 1. - VI. Csillagäszati megfigyelesek az 
6-gyallai csillagvizsgal6n. K o n k o l y Mi k 16 s t 61. - VII. 102 hull6csillag 
kisugarzasi pont, levezet.ve 518 megfigyelesböl, melyek a roagyar koroua területen 
1879. es 1880-ban tetettek. Konkoly Mikl6st61. - Vill. Uj villamzar6 
vagy nyit6keszülek norroal6ran, es a Jürgenssen-fäle 6raszerkezet. K o n k o l y 
M i k 16 s t. 61. Egy keptablaval. - IX. A.datok Jupiter forgasi elemeihez. Dr. 
K o b o 1 dd Ar m i n t 6 l. - X. A Hamilton-fäle rendszerek es az elsörendü 
partialis differentialegyenletek alt.alanos elmelete. Szekfoglal6 ertekezes. König 
Gy u 1ät6 J. - XI. A. hadtudomany viszonya. a többi tudomanyokhoz. K a
P o 1 n a i Pan er Ist van t 61. Szekfoglal6 ertekezes. - XII. Egy negyedrendü 
felületröl. H u n y ad y Jen ö t öl. 



Kilenczedik kötet. (1-13). (1882.) 

I. Astrophisikai megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n. (Harom tabla_ 
val.) K o n k o 1 y Mi k 16 s t 61. - II. Az 6-gyallai csillagvizsgal6 földrajzi 
szelessege. Dr. L a k i t s Fe r e n c z t ö 1. - m. A. herenyi astrophisikai observa
torium leirasa, es az abban tett megfigyelesek 1881-ben. (Egy tablaval) Gotha r d 
J e n ö t ö 1. - IV. Napfoltok es a nap felületenek megfigyelese 1881-ben. K o n
k o l y Mi k l 6 s t 6 1. - V. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagvizs
gal6n. K o n k o l y Mi k 16 s t 61. - VI. Hull6csillagok megfigyelese 1881-ben. 
K o n k o 1 y Mi k 16 s t 6 l. - VII. Adatok Jupiter es Mars phisikajlihoz, az 1881. 
evi megfigyelesekböl. (III. resz. Harom tablaval.) K 0 D k 0 l y Mi k l 6 s t 61. 
- Vill. A.z üstökösök vegytani alkotasa. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s t 6 l. - IX. 
Az 1871-1880. evekben, Magyarorszagban megfigyelt hull6csillagok palyaelemei. 
K ö v es l i g et h y Rad 6 t 61. - X. Nehany determinans-egyenletröl. H u
n y a d y Je n ö t öl. - XI. Perspectiv helyzetü alakzatokr61. Dr. K l u g L i
p 6 t t 61. - XII. Az elhajlott fäny intenzitasänak vizsgalata. Dr. Fröhlich 
I z o r t 6 1. - XIII. Az algebrai egyenletek elmeletehez. König Gy u l a t 61. 

Tizedik kötet. (1-11 ). (1883). 

I. A. nap felület.enek megfigyelese az 6-gyallai csillagvizsgal6n 1882-ben. 
K o n k o l y M. - II . .Astrophisikai megfigyeiesek az 6-gyallai csillagvizsgal6n 
1882-ben. K on k o 1 y M. - lli. Hull6csillagok megfigyelt\se am. korona területen 
1882-ben. K o n k o l y M. - IV. Egy uj reversio spektroskop s annak hasznalata 
(1 tabla). K o n k o 1 y M. - V. Az 6-gyallai csillagvizsgal6n eszközölt csillagaszati 
megfigyehlsek eredmenye 1882-ben. K o n k o l y M. - VI. Nehany sz6 az üstökö
sök vegytani alkot.asar61, összehasonlitva a meteoritekkel. K o n k o 1 y M. - Egy 
uj szerkezetü spektroskop (1 tabla). K o n k o 1 y M. - VIII. Astrophisikai meg
figyelesek a he1·enyi observatoriumon 1882-ben (1 tabla). Go t h a r d J. - IX. 
Adatok Jupiter es Mars bolyg6k physikajahoz (3 tabla). Gotha r d J. - X. Egy 
uj spektroskop (1 tabla). Go t h a r d J. - XI. Astrophisikai megfigyelesek, me
lyek- az 6-gyallai csillagdan 1883-ban tt\tettek (l tabla) I. resz. K o n k o l y M. 

Tizenegyedik kötet. (1-10). (1884: ). 

I. Astrophisikai megfigyelesek 1883-ban az 6-gyallai csillagdan. K o n k o 1 y 
Mi k 16 s 1. tagt6l. Masodik resz. (Harom tabla.) - II. A nap felületenek meg
fig;elese 1883-ban az 6-gyall6i csillagdan. K o n k o l y Mi k 16 s 1. tagt61. -
III. Hull6csillagok megfigye!ese a magyar korona területen 1883-ban es azok 47 
kisugarz6 pontjainak levezetese. K o n k o 1 y Mi k 16 s l. tagt61. - IV. 616. A116-
csillag spektruma. A. deli öv atkutatasanak elsö resze o0-t6l- l 5°-ig K o n k o l y 
Mikl6st61. - V. Megfigyelesek a herenyi astrophisikai observatoriumon 1883. ev
ben. G o t h a r d Jen ö t ö 1. - VI. A. Pons-Brooks üstökös spektroskopikus 
megfigyelese a herenyi astrophisikai observatoriumon. Gotha r d Jen ö t ö 1. 
(II. tablaval.) - VII. Csillagaszati megfigyelesek az 6-gyallai csillagdan 1883-ban. 
K o n k o 1 y M i k 1 6 s t. tagt61. - VIII. Elöleges vizsgalatok nehany Szenhidro
gen-gaz spektruman spektroskoppal es spektralphotometerrel. K 0 D k 0 l y Mikl6s 
t, tagt61t. 

Budapest, 1885. Az At h e n a e um r. tärs. köayvnyomdäia. 


