
JCctizáz éae izületeit (Bolyai QztukaJ 

VEKERDILÁSZLÓ 

„Alig van párja atyámnak..." 

Bolyai Farkas neve ahhoz a néhány magyar névhez tartozik, amit világszerte 
ismernek. Igaz, nem a viselője miatt. És nem is az ő kedvéért. János fia miatt is-
merik, akit a nem-euklidészi geometria egyik kidolgozójaként tart számon a világ, 
s a nagy Gauss kedvéért, akivel Bolyai Farkas együtt diákoskodott — s össze is 
barátkozott — Göttingában. Ezért találta aztán meg benne a történetírás fejlődés-
logikája azt a „hiányzó láncszemet", ami a nagy Gauss nem-euklidészi gondolat-
csíráját a tant kidolgozó Bolyai Jánoshoz közvetítette. Így vált Bolyai Farkasból 
szerény, de nélkülözhetetlen mellékfigura a nagy Gauss monumentális márvány-
szobrán, tiszteletteljes távolban a főalaktól, csitítva indulatos fia túlzott követelé-
seit a világraszóló fölfedezés jussához. Ebben a historizáló, evolucionista pózba 
rögzültén őrizte meg Bolyai Farkast a napjainkban hatalmasan elterebélyesedett 
tudománytörténetírás. „Bolyai Farkas Gauss-szal egyidőben Göttingában tanult és 
néha levelezett Gauss-szal", és „maga is sok időt töltött azzal, hogy az ötödik posz-
tulátum bizonyításán fáradozott, de határozott eredményre nem jutott. Fia örökölte 
ezt a szenvedélyét. . ." siet megjegyezni rövid, mindössze 218 oldalas összefoglalá-
sában Dirk J. Struik, miután ellenkezést nem tűrően közölte, hogy „Gauss volt az 
első, aki komolyan gondolt arra, hogy a párhuzamossági posztulátum független, és 
logikailag lehetséges egy ú j geometria megalkotása, amely más axiómákon alapul". 
Ugyanígy, csak részletesebben meséli el a históriát Morris Kline súlyos, 1238 olda-
las matematikatörténete, és még egyértelműbben összegezi: „Lobacsevszkij és Bo-
lyai egyaránt igen sokat köszönhet Gaussnak." Mert persze az evolucionista törté-
nészek Lobacsevszkijhez is meglelték a hiányzó láncszemet Gauss egyik futólagos, 
Kazányba került tanítványában. 

Csakhogy az eszmék fejlődése — napjaink élénk tudományfilozófiai vitáiból 
ennyi mindenesetre kiderült — nem rendezhető a biológiai evolúcióhoz hasonló 
lineáris rendszerbe. Mert először is Gauss a XVIII. század végén, amikor Bolyai 
Farkassal együtt Göttingában tanultak, másokhoz hasonlóan még csak nem is gon-
dolt „a párhuzamossági posztulátum függetlenségére", és így Farkasnak nemigen 
volt mit „közvetítenie", azután meg — és ez a lényegesebb — annyira különbözött 
egymástól az egész környezet, az egész világ, az egész kor, amiben Gauss s amiben 
a két Bolyai a maga eszméit érlelte, hogy merő képtelenség őket egyetlen fejlő-
désvonalba összefoglalni. Még ha szóról szóra azonos is lenne a nagy Gauss és 
Bolyai János új geometriája — mert valójában egyáltalában nem az —, még ak-
kor sem lehetne a két elméletet egyetlen összefüggő históriába sűríteni, annyira 
különböző a genezisük. És éppen ebben a genetikai eltérésben jutott sorsdöntő sze-
rep Bolyai Farkasnak. De nem, vagy nem elsősorban a párhuzamosokra vonatkozó 
vizsgálatainak és ilyen meg amolyan óvásainak és tilalmainak, hanem egész esz-
mevilágának. Az életének. Meggyőződés-rendszerének. A „korának", ha ezzel a 
névvel jelöljük az ember művét meghatározó meggyőződésrendszerét. 
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Ezen a ponton azonban a történelmi elemzés alig leküzdhető, leküzdhetetlen 
akadályokba ütközik. Mert ;,a mű korához — tanította Fülep Lajos — mindaz hoz-
zátartozik, ami meghatározza, minden meghatározót feltárni viszont emberileg le-
hetetlen. De még ha csak azt keressük is, ami a legdöntőbb, vagy amit ilyennek 
vélünk, meddig kell nyújtóznunk, hol megállnunk? A meghatározottság milyensé-
gére, méretére, componenseire nincs norma, nincs szabály. Az egyetlen szabály, 
hogy nincs ilyen szabály. Csak a meghatározó kor felderítésének általános köve-
telménye azonos mindig: a kor méretét és a művet meghatározó tényezőket fel kell 
deríteni a rationes sufficientes fokáig. A kettő reciproce korrelatív. Egyszer kevés 
is elég, máskor az elérhető legtöbb is kevés. A kor határai mozgók. . . . Lehet-e 
nem kérdezni, nem muszáj-e kérdezni: hogyan lehetséges, hogy az a kor, amely 
meghatározza, benne van a műben, szemmel látható benne, az a kor, amelyet a 
mű kifejez, nem érti, másik kor viszont, amelyik tulajdonképpen már nem kora, 
érti? melyik hát a kora, amelyik érti vagy amelyik nem érti? vagy olyan is van 
benne, ami a közvetlen korából nem érthető, csak tágabb korból, és éppen ez a 
más, ez a több, ez a nagyobb nehezíti vagy gátolja meg az értést a saját korának? 
s ha így van, mi az a több és nagyobb, honnan, miből ered, hova kell még menni 
és mit felderíteni, hogy megértsük, mitől, miért olyan a mű, amilyen?" 

Ez a nem-euklidészi geometriák történeti megértésének a bonyolult problé-
mája; érthető, ha az elemzés szívesen eltérül a lényegesen egyszerűbb evolucionista 
emlékmű irányába. Csakhogy Bolyai Farkas semmiképpen sem statisztálhat mellék-
figuraként a nagy Gauss szobrán, mert lényegesen, döbbenetesen különbözik egy-
mástól a koruk. 

Bolyai Farkassal valamiképpen megállott az idő, amikor Göttingából hazatért 
Marosvásárhelyre. Az a kép ugyanis, amit ő a városkáról és az európai felvilágo-
sodás német műveltségéről magával hozott, rohamosan s végképp alámerült a na-
póleoni háborúk világrengető forgatagában. A legegyszerűbb német polgártól Goe-
theig és Gaussig mindenki megváltozott. A hatalmas ország egész értékrendszere 
kicserélődött. A gondolkozók szívében az „emberiség" helyét a „német nemzet" 
váltotta fel; Fichte a nevelés végső céljául a tudás fényének terjesztése helyett az 
Állam szolgálatát jelöli ki. A nyelv tökéletessé mívelésének eszméje helyett a 
nemzeti nyelv eredendő tökéletességének a gőgje tölti el a kebleket: elképzelni sem 
tudnak többé olyan szakterületet, amelyiken ne lehetne a fogalmakra az eredetinél 
— az „idegennél" — jobb és szebb német kifejezést kiagyalni. Általában az „ide-
gen" és az „idegenség" elveszíti a fények századában élvezett előkelő varázsát: 
Montesquieu, Voltaire, Swift, Bessenyei perzsáit, kínaiait, Hauhnhnm-jait, Tarimé-
nesét — mind a sok kedves és titokzatos idegen népet és utast — marcona és min-
denre elszánt, „teuton" hazafiak váltják föl. Még a jog nagy alapeszméi is kicse-
rélődnek: Cesare Beccaria csodálatos eszméit, az egyenlő jogokat egyenlő esélyek-
kel kiegészítő emberiesség eszméit a Nemzet Szellemét Szolgáló Hierarchia gondo-
lata — és gyakorlata — váltja föl. Az arisztokraták — születési és vagyoni arisz-
tokraták —, akik „legtöbbet" tudnak „áldozni a honért", újra elvileg is a társa-
dalmi értékrend csúcsára kerülnek. Nemcsak az idegen válik gyűlöletessé és meg-
vetetté így, hanem a „hazáért" semmit vagy éppen „csak" az életét áldozni képes 
— s biz' azt nem szívesen áldozó — paraszt is. Az egymást becsülő és kíváncsi 
érdeklődéssel figyelő népek harmóniája az egymás torkának eső, öntelt nemzetek 
zűrzavarába süllyed. Űj Európa bontakozik ki a napóleoni háborúkból, s ebben az 
új világban alig maradnak a Fények századából eszmék — és emberek. S ők is oly 
szörnyűségesen magánosak, mint az őrületbe menekülő nagy poéta, az utolsó euró-
paiak egyike, Hölderlin: 

„Wo aber s ind die F r e u n d e ? B e l l a r m i n 
Mit d e n G e f ä h r t e n ? M a n c h e r 
Trägt S c h e u e , an die Quel le zu g e h n ; 
Es b e g i n n e t n ä m l i c h der R e i c h t u m 
Im Meere ." 
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Bolyai Farkas Göttingából való hazatértekor még talált, ha nem is barátokat , 
legalább eszme- és munkatársakat. A változások Erdély bércei közt lassabban ter-
jedtek, a városkák ideig-óráig őriztek még valamit a felvilágosodás álmaiból. Az 
európai „fények" világából hazajött i f jú eleinte Domáldon, feleségével, Benkő Zsu-
zsannával móringolt kicsi birtokán gazdálkodott — gyümölcsöst telepített, kertet 
épített, kutat és vízesést tervezett —, de már ekkor egész Erdély-szerte jól ismer-
ték, és 1804-ben őt választotta ki a huszonhárom tagú kuratórium tíz jelölt közül 
a matematika—fizika—kémia tanítására a marosvásárhelyi kollégiumban. Ettől 
kezdve összeforrt az élete a városkával, az iskolával, a tanítással, s az egész erdélyi 
közművelődéssel. Lelkesen részt vett a marosvásárhelyi Nyelvmívelő Társaság mun-
káiban; 1806-ban ki is dolgozott egy alapos, nagyon reális tervezetet a honi kutató-
munka megindítására. „Nagyokat nem lehet álmodnunk — végzi a hosszú írást. — 
Kicsi a kútfő, nincs a Ganges árkaira szükség, nőttön nőhet, maga csinál árkát 
magának, s még valaha a fényes népek tengereibe szakadhat." A tervből ugyan 
semmi sem lett, mert a régebben még elég aktív társaság most már csak senyvedt 
s nemsokára meg is szűnt, de Bolyai Farkas egy szál magában is őrizte a kicsi 
kútfőt, erején felül, hogy valaha majd a fényes népek tengereibe szakadhassék. „Es 
beginnet namlich der Reichtum im Meere." És itt, ezen a ponton válik az életrajz 
jól ismert és könnyen követhető adatai mögött áttekinthetetlenül bonyolulttá a kor. 
Nem az ország kora, hanem a Bolyai Farkasé. A kettő ugyanis még látszólag sem, 
még a felszínen sem azonos. 

Az ország — mint egész Európa — több-kevesebb késéssel híven követte a 
német mintát. A Szent Szövetség szellemi, katonai és gazdasági merevgörcseit las-
san liberalizálódás és reformok váltották föl, a gyorsan növekvő városokban ú j 
ipari és pénzarisztokrácia képződött, s ha csak és ahol tehette, kiegyezett a régi 
nemességgel. A kiegyezés eredményeképpen mindenfelé — nemcsak Poroszország-
ban, hanem még Franciaországban is — új, nemzeti arisztokráciák keletkeztek s 
állottak az országok élére. A fényes népek tengerét nemzeti érdekközösségek szi-
geteire szétesett refeudalizálódó világ váltotta föl. Ahol és ameddig az érdekek 
nem metszették egymást, viszonylag békés és gyors fejlődés kezdődött, amely sokat 
megőrzött — megőrizni látszott — a XVIII. század humanitárius és racionális esz-
méiből; de ahol s amikor a fejlődés mélyén működő erők egymásnak feszítették 
az országokat hordozó földlemezeket, ott és akkor azonnal szörnyű földrengések 
rázták meg a világot. 

Bolyai Farkas eleitől fogva érezte a földrengések veszélyét, s a nemzeti fejlő-
dést legföljebb átmeneti megoldásként, egy jobb, új, emberségesebb egység előké-
szítőjeként volt hajlandó elfogadni. Még arra is külön és gyakorta figyelmeztetett, 
nehogy az emberi változatosság és találékonyság nagyszerű eszköze, a nyelv vala-
miféle csoportönzés és elnyomás fegyverévé válhassék. így például azt javasolta, 
hogy tanítsanak meg minden leányt az anyanyelvén kívül még egy közös nyelvre 
— lehetne jobb híján a latin is —, hogy már kisded korában mindenki fölvérte-
ződhessék a nyelvi meg nem értésből fakadó oktalan ellenszenv ellen. Tudta ő jól, 
hogy ez a javaslata és egész meggyőződése ellentétes a nemzeti újjászületést sür-
gető koráramlattal, mellyel különben sok tekintetben egyetértett. Ezt a konfliktust 
írta meg a Pausaniasban; az egyik drámájában, amit pályaműként küldött be Ko-
lozsvárra Döbrentei Gábornak arra a pályázatra, ami arról híres, hogy még csak 
megemlítésre sem méltatta Katona Bánk bánját. Bolyai három drámája sem nyert, 
de Döbrentei, ha el is marasztalta az írót a „drámai bog" meg nem kötése miatt, 
megdicsérte legalább a barátot — jó szándékáért. A felületes Döbrentei azonban 
valószínűleg félreértette a szándékot, mert a Pausanias semmiképpen sem illik az 
ő kazinczys, német mintájú nemzetcsinosításába. Pausanias-Bolyai ugyanis el nem 
fogadhatván a „szent" nemzeti önzés jogát, föllázad hazája ellen az emberiesség 
nevében, s föllázítja az elnyomott hélótákat is. Ám „spártai" ő is, s ha hazája rút 



korlátait nem is, törvényeit elfogadja, s a konfliktus elől halálba menekül: „Az 
én mentségemnek Spártaiak! értelme nem lehet, mig a' tsetsemő emberi Nem a' 
nagy Lycurgus böltséjéből ki nem k é l . . . 's a' ti hazai szeretetetek . . . ez az Isten-
nek kedves gyermeke, emberi szeretetté nem nő: de ezt a' nyelvet a' mellyen a' 
föld ezer esztendők múlva szoll, Sparta nem é r t i . . . " 

Ha valaki a Pausaniast avatott kézzel — mint Keresztury Dezső a Mózest — 
restaurálná, tán remekművel gazdagodnánk; az azonban így is nyilvánvaló, hogy a 
drámaíró Bolyai Farkas helye nem Kisfaludy Károly közelében keresendő — aho-
gyan irodalomtörténetírásunk Heinrich Gusztáv óta makacsul hiszi —, hanem Ma-
dách mellett. Nem elődjeként, hanem kortársaként. Mint ahogy nékünk is fájdal-
masan aktuális kortársunk a nemzeti lét gonosz elfajulásai ellen jókor az emberi-
esség felvilágosult eszméihez fellebbező Bolyai Farkas. 

Épp ezek a fények, az emberiesség kimondhatatlanul szép fényei különböztetik 
meg leginkább láthatóan Bolyai Farkas eszmevilágát nagy barátjáétól. Gauss ugyanis 
a lehető legteljesebben alkalmazkodott — ha lelkesedésről az ő hatalmas szelleme 
esetében szó nem is igen lehet — az ú j német nemzeti-feudális fejlődéshez. Benkő 
Samu vette észre ezt is, s írta meg ebből a szempontból is alapvető és eligazító 
Bolyai-monográfiájában. „A Georgia Augusta Egyetem professzora — írja Benkő, 
hogy megmagyarázza Gauss Bolyaiak iránti viselkedését — lovagi címével, udvari 
tanácsosi méltóságával mindenkinél inkább tisztában lehetett azzal, hogy a feuda-
lizmus mennyire komolyan veszi önmagát. A címek és a rangok említésekor még a 
cinikusabb természetű emberek sem kacsintottak egymásnak cinkosán, hiszen a rend-
szer lényegéből fakadó dolgok voltak a külsőségek. A tudós társadalmi elismerésé-
nek Európa-szerte ugyancsak kialakult hierarchikus rendje volt." És ezt a hierarchiát, 
amit a nagy Gauss nemcsak elfogadott, de ügyesen használni is tudott mérhetetlen 
tekintélye és több-kevesebb társadalmi hatalma gyarapítására, ezt a feudális hierar-
chiát Bolyai Farkas legföljebb külsőségeiben viselte el, lényegében azonban mindig és 
nagyon következetesen elutasította. Olyan erősen élt benne az eredendően demokra-
tikus, egalitárius meggyőződés, hogy — mint a matematika megértéséhez nélkülöz-
hetetlen előfeltételt — az 1843-ban megjelent Arithmetika bevezetésében is össze-
foglalta: „Csak úgy lehetne mindennek mindene, ha bizonyos értelemben senkinek 
külön semmije se volna, kivéve azon darab földet, melyen megnyugszik 's a' melyet 
senki se perel." Mert csak így remélhető — írja a szigorúan matematikai könyv 
bevezetésében, szervesen a tárgyhoz tartozóan —, hogy eljő végre az a boldog idő, 
amikor Földünkön, „ez annyiszor vérzett mellen, annyi ezer év után kinyilik a' köz 
egészség' és szeretet' állandó ro'sája — mikor mindennek elege lesz, 's az annyi 
méreg' kútfeje a' gazdagság 's szegénység (két iker-nyomorék) magyarázást kivánó 
eszme leénd — 's annyi mesterkedés után a' pátriárkái ház-tartásra viszen az okos-
ság és sziv vissza; melyből csak a' Kain' gyilka (fegyveres tárokká nőve) tartatott 
vala meg, hogy a' mennydörgő éggel vetélkedő mezők testvér-vér' záporát oncsák." 

A XIX. század első felében Európa-szerte efféle kommunisztikus utópiák éltet-
ték s közvetítették az uralkodó koráramlatok alatt s ellenére a XVIII. századi tár-
sadalomfilozófusok forradalmi gondolatait. Ebben a szívvidámító „kísértetjárásban" 
azonban kivételes hely illeti meg Bolyai Farkast, mert néki a társadalmi igazság és 
egyenlőség eszméje olyan matematikai szigorúságú evidencia volt, ami az emberi 
lét és gondolkozás minden részletét meghatározza. Az egyenlőség nagy eszméje, a 
szabadság és a függetlenség alapvető evidenciája determinálta Bolyai Farkas mate-
matikafelfogását. Ez a fényes matematikakép elsősorban az, amit lángeszű fia jókor 
megtanult tőle. És ez az, amit a világ egyetlen más nagy matematikusától sem tanul-
hatott volna meg, a nagy Gausst is beleértve. 
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. Mert a nagy Gaiissnak .a matematika nehéz és nemes szenvedély volt; teljes 
mélységében csak néhány'kivételes .elme számára mégközelíthető, de elég sok — 
s egyre több — embernek kény eret. adó szakma. Bolyai Farkas ellenben az emberi-
ség fölszabadításának nélkülözhetetlen, integráns részét látta a matematikában. Meg-
látta ő is, ugyanolyan jól, mint. a. nagy.Gauss, az alkalmazási lehetőségeket, hisz erre 
már kiváló technikai érzéke, is. determinálta. Híres kályhája, lakókocsija s egyéb 
kisebb-nagyobb találmánya jól ismert, de kitalálta ő egyebek között a golyóscsapágy 
elvét is, a Magyar Tudós Társaságnak egy léghajóterv ürügyén beküldött szakvéle-
ményén ott látható .lerajzolva. Azt meg Benkő. Samutól tudjuk, hogy milyen nagy 
szerepet játszott a marosvásárhelyi tanár áz erdélyi műszaki — és orvosi — értel-
miség modern szellemű fölnevelésében. Mégsem a technikai alkalmazhatóság föl-
ismerése és a pedagógiai eredmények miatt fontos elsősorban Bolyai Farkas tanítása. 
Másért vélte ő fundamentálisnak és univerzálisan tanítandónak a matematikát. 
A XVIII. századi philosophe-ok jó utódaként az igazság formai kritériumainak meg-
ismerésére vezérlő kalauzt látott ő. a\ matematikában. És ez a legfontosabb, mert 
ezért nem volt hajlandó elválasztani a matematikát a logikától. S így a formális 
logika ellen egyre inkább berzenkedő Induktív 'világbán ő a matematikai fejtegeté-
seket logikára kívánta alapozni, a logikái' érveléseket meg matematikai ruhába, 
matematikai jelekbe akarta öltöztetni. Azazhogy nemcsak akarta, hanem meg is 
valósította ezt a forradalmi programot, két remek tankönyvben, egy latinban meg 
egy magyarban. •" ' 

A latin változat, a Tentamen teljesítményeit az analízis, a sorelméiet és a geo-
metria megalapozása területén gondosan és szakavatottan ismertette már Szénássy 
Barna, s ugyancsak ő figyelmeztetett Bolyai Farkas megfontolásainak korszerűségére 
vagy épp újságára; a marosvásárhelyi matematikatanár didaktikai módszereinek 
modernségét Dávid Lajos és Könyves Tóth Kálmán tárta fel. Nem mondható tehát, 
hogy nem ismerjük eléggé a matematikus Bolyai Farkas nagyságát. Mégis a „tan-
könyv" szó már a minden lében kanál Brassai bácsi polihisztorkodása óta meg-
tévesztette valamiképpen a matematikusokat és matematikatörténészeket (hisz a 
„tankönyv" csak napjainkban kezd tán hasonló rangot nyerni, mint a nevelést első-
rangú tudományos vállalkozásnak tekintő XVIII. században), s csak a minap mutatta 
meg kitűnő kicsi monográfiájában Weszely Tibor, hogy a Tentamen ízig-vérig eredeti 
és úttörő munka, amely a modern matematikai logika olyasféle nagy megálmodójá-
nak és megelőzőjének mutatja Bolyai Farkast, mint amilyen elődként tar t ják számon 
Bolyai Farkas nagy cseh kortársát, Bemard Bolzanót a halmazelmélet történetében. 

A kétkötetes Tentamen és az első kötet magyar nyelvű megfelelője, az 1843-as 
Arithmetika eleje azonban nemcsak előd, hanem a saját korában is fontos és meg-
lepően érdekes alkotás. A két könyv — és az 1830-ban ugyancsak Marosvásárhelyt 
kiadott magyar nyelvű elődjük — ugyanis egy hosszú, Newton Arithmetica univer-
saíisától kezdve meggyorsult folyamatba illeszkedik szervesen, és igen fontos állomás 
a számfogalom megértéséért vívott évezredes nagy szellemi küzdelemben. Bolyai 
Farkas az elsők között jött rá, a nagy brit algebristákkal — George Peacock-
kal, Charles Babbage-dzsal, John Herchellel és mindenekelőtt William Rowan Ha-
miltonnal — egyidőben s tőlük függetlenül, hogy az aritmetikában és az univerzális 
aritmetikában — azaz az algebrában — a műveletekből kell kiindulni, nem a szá-
mokból; ahhoz, hogy a számokban megadott mennyiségekkel elbánhassunk, jelölni 
kell a számokat, és a jelekre alkalmazott műveletek azok, amik akár a legközönsé-
gesebb számolásban is. „számítanak". Ha egyszer a műveletek szerepét és tulajdon-
ságait, azaz a műveleti jelek jelentését — erre Bolyai Farkas különösen nagy súlyt 
helyez — tisztáztuk, akkor számok már többféle kifogástalan matematikai módszer-
rel szerkeszthetők; igen jól használhatók például az összetartó végtelen sorok, melyek 
limeseiként — „széjbecs"-eiként vagy „véghatárai"-ként, ahogyan Bolyai magyarul 
nevezte — kaphatók meg az olyasféle — „irracionálisának nevezett — számok, mint 
például a 2 négyzetgyöke. Csak arra kell nagyon ügyelni, hogy a különféle számok 
előállítására szolgáló különböző módszerek valahogy el ne rombolják az alapvető 
műveletek egyszer s mindenkorra megállapított érvényességét, azaz hogy a „műve-
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letek az általánosság vitorlája alatt folytathatók legyenek és az általánosság — 
amennyire csak lehetséges — el ne vesszen" — fordítja le a Tentamenből a mai 
absztrakt algebrában oly fontos „permanencia-elv" Bolyai Farkas-féle megfogalma-
zását magyarra Weszely Tibor. 

Lubos Novy, a kiváló csehszlovák tudománytörténész elemezte legutóbb egy igen 
alapos, szép monográfiában a modern algebra eredetét, s megállapította, hogy a XIX. 
század húszas-harmincas éveiben az egész matematika fejlődése szempontjából mi-
lyen fontos volt a különféle számtartományok struktúrájának a vizsgálata. Meg-
mutat ja — elsősorban egy régen elfelejtett szerző, Martin Ohm 1929-ben megjelent 
művének s Bolzano kéziratainak a megvilágításában —, hogy a mennyiségfogalom 
általánosítása és a „műveletek tulajdonságainak" a hangsúlyozása egyrészt hogyan 
készítette elő az algebra új, absztrakt fázisát, másrészt meg miként szolgálta, már 
a saját korában, az egész matematika — aritmetika, algebra és geometria — egysé-
ges „axiomatikus interpretációját". És pontosan itt, a kor matematikai fejlődésének 
eme kulcsfontosságú pontján áll — az axiómarendszerek általános, mélyrehatoló 
vizsgálatával — Bolyai Farkas. 

Igaz, Bolyai Farkas gondolatai nem ömlöttek közvetlenül a kor nagy matema-
tikai áramlataiba, még annyira sem, mint Bolzanóé, Galois-é, vagy akár mint Novy 
nagy fölfedezettjéé, Martin Ohmé. Ámde Bolyai Farkas mély matematikai eszméit 
is megértette valaki, éspedig éppen az az ember, akinek megértenie tán az egész 
világon a legfontosabb volt. Hisz a matematika új értelmezése és fölmagasztosítása 
egyaránt igen erősen hatott Bolyai Jánosra, akinek matematikai érését a bécsi had-
mérnöki akadémián is — vagy talán épp ott elsősorban — apja levelei irányították, 
Marosvásárhelyről. 

A kor hirtelen magasba ívelő literatúrájának legszebb lapjaihoz tartoznak tisz-
tán szépirodalmi szempontból is ezek a levelek; Berzsenyi s Vörösmarty művésze-
tének szomszédságába. Szinte eksztázisig fokozódik bennük a szeretet, immár nem 
az apáé a fiú iránt, hanem az idősebb s tapasztaltabb küzdőtársé a fiatalabb iránt az 
Emberiség közös nagy ügyeként értelmezett Mathézis szolgálatában. ,,A' mi a' mathe-
sist illeti — írja egyik Bécsbe szánt fogalmazványában (aminek a megfejtését a 
Bolyaiak kezevonását páratlanul értő mesternek, Benkő Samunak köszönöm) —, most 
hiszem, hogy ki-jöttél belőlle, 's egyrészbe a' kezdés nehézségét állód ki: de azon 
hamar túlhaladva osztán menni fogsz; tsak legyen kitől kérdeni: hidd-el, hogy egy 
tudomány sints, a' melly ollyan passióval ragadja azt a' kinek réávalo talentuma van, 
mintha egy méjségbe motu accelerato süllyedne bé a lélek, és semmi sints, a' mi 
ugy fel-emelje az embert a' testi világ felibe . . . paraditsomi gyönyörűség a' ki ha-
ladhat benne; hanem arra megkívántatik a nagy készsége a' felső mathesis calcu-
lussába; hogy mint a' gyenge hegedűs ne ijjedjen meg, a' hol [...] geschrieben — 
hovatovább mind inkább hiszem, hogy tsak excellens elme jókor kezdve érkezik el 
és ollyan helyt a' hol közbuzgósággal gyakorlatozik esztendőkön által: már azután 
olvasni Eulert, La Croixt La Granget folyvást s at. — valamely földi idvesség — 
nekem nem volt az a' szerentsém a mi neked; 's mi magyar mathematikusokul, 
mind nagy korunkba tanult hegedűsek vagyunk. —" „Higgy nékem — kerül át a 
gondolat a tisztázott levélbe 1818. szeptember 10-én —, hogy semmi sem emeli-fel 
az embert ugy a' föld felibe, mint a felsőbb mathesis, mint a Sas a' méjj égbe, ugy 
el-sülyed az ember, el-hagvva az egész világot .... Te ezt bizonyosan el-érted, tsak 
használd azt az időt, mely most és tsak egyszer foly rád' nézve; az élted arany ideje 
ez, fuss a' tzélra . . . " 

Bolyai János korszakalkotó Appendixéhez mindenképpen szervesen illeszkedik 
apja Tentamenje. Ikarosz sorsa abban a pillanatban eldőlt, amikor atyja elhatározta, 
hogy repülni tanítja fiát. 
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