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A mathesis az a gyertya... 
BOLYAI FARKAS ESZMEVILÁGA 

„Végtelen időben végtelen a természet, végtelen a világ könyve: a mathesis az 
a gyertya, amely nélkül olvasni nem lehet" — oktat egyszer Bolyai Farkas. A Bo-
lyaiak nem csupán egy megoldásra váró feladatot örököltek szellemi múltunkból, 
de egy hitvilágot is. Ez kap hangot a Tentamen bevezető soraiban is: „A mathesis 
tiszta forrásából merített igazság az Istennek, az erkölcsiségnek és a halhatatlanság-
nak velünk született érzetét ébreszti fel bennünk, és bizonyos édes és kimondhatat-
lan gyönyörűséggel tölt el bennünket. Segítségével behatóbban ismerjük meg a 
belső és külső világot, úgy hogy napfényre kerül a világban élő igazság, és meg-
születik az erény." A „mathesis universalis" ígérete ragyog fel a jövőbe tekintő 
szem e lő t t . . . 

A „mathesis universalis" megváltó eszmeköre Descartes töprengéseiből pattant 
ki. Descartes körülményeihez tartozó eltűnődésekből ír ja egyszer fiatalságának egyik 
nevezetes napjáról: „XI Novembre coepi intelligere fundamentum inventi mirabilis." 
Descartes az igazságért rajongó, miatta egymást marcangoló emberek közé érkezett. 
Mit tegyen egy ilyen világban? Kihez, mihez csatlakozzék? — meredt rá a kérdés. 
Hogy találja meg az útját az igazsághoz, melyet szolgálnia kell? A jezsuiták Euk-
lides-rajongása adta kezébe a varázsvesszőt. Űgy kell tenni, mint Euklides t e t t e ! . . . 
Kezdeni kell azzal, „quod certum atque cognitu facillimum sit", és az „igazságok 
nagy láncolata" majd elvezeti az ígéret földjére, a teljes bizonyosság világába. 

AZ IGAZSÁGOK NAGY LÁNCOLATA 

Még száz meg száz esztendővel később is úgy ajánlják Euklides „Elemeit", mint 
a „könyvek könyvét", amely minden szellemi zavarunkban alkalmazható útmutatást 
nyújthat gondolataink rendezéséhez. 1797-ben Johann Kari Friedrich Hauff, „Pro-
fessor der Mathematik und Physik" Marburgban, „betű szerinti hű" fordításban 
nyújtja az Elemek első hat könyvét, kiegészítve még a tizenegyedik és tizenkettedik 
könyv részleteivel. A könyvhöz írt előszóban Hauff külön magyarázza szándékát az 
egyetemet látogató fiatalok előtt. Kereken megmondja, buzgólkodásával nem azokra 
gondol, akik naponta több órát is eltöltenek előadások jegyezgetésével, hogy aztán 
egyszer a nagy halom füzetből valami primitív vizsgái kérdésre adjanak választ, 
hogy később a mindennapi kenyerüket biztosítani tudják. Euklides közvetlen meg-
ismertetésével nem a megélhetési gondokon kíván könnyíteni. Amit tudatosítani kí-
ván: Euklides szellemi hagyatéka az egész világ tankönyve, alap minden fa j tá jú 
emberi ismeret számára. Mert a tudomány, ahogy Hauff értelmezi, szisztematikus, 
vagyis princípiumok szerint rendezett megállapítások összessége egy nagy egység 
számára. Pusztán a logika egyes mozzanatainak az ismerete semmi, üresjárat, sehova 
sem vezető okoskodás. Csak ha megismerkedtünk Euklides okfejtéseivel, csak akkor 
jártuk ki igazán a tudományos gondolkodás iskoláját. Euklides „Elemei" képezik „az 
első formális alapot minden emberi ismeret számára", jelenti ki Hauff. A tudomá-
nyos módszer szerinte éppen abban áll, „minden, ami elő lesz adva, vitathatatlan 
alapokon nyugszik, és helyeslést kikényszerítő következtetésekhez vezet". És akár 
jóval korábban Descartes, Hauff elégedetlenséggel van tele kora tudományos meg-
nyilatkozásaival szemben. Aki tapasztalatokra vágyakozik, figyelmeztet Hauff, csak 
hallgassa egyszer azokat, akik dogmatikáról, jogtudományról, metafizikáról, vagy 
éppenséggel morálról nyilatkoznak „ex cathedra". Mi van az ilyen úgynevezett tudo-
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mányos bölcselkedésben egy Euklides szoros gondolatmenetéhez hasonló? És ezek 
az emberek, emeli fel a hangját Hauff, a tudományok professzorai akarnak lenni, 
hitegetésekkel, hogy a tudományos módszer triumfál általuk a szavaikban. Amit 
Hauff az igazán „tudomónyszomjas" i f jak lelkére kíván kötni: „Ne hagyjátok ma-
gatokat elbolondítani valami hebehurgya okoskodással, már hogy Euklides ámbár 
a matematikai eljárás számára tökéletes mintát nyújtott, azt azonban a tudomány 
más területén már nem lehet alkalmazni. Nevetséges ilyesmit á l l í t an i . . . A mate-
matika módszerét nemcsak hogy lehet, de kell is használni a tudomány bármely 
te rü le tén . . . Tehát figyeljetek ide, i f jak! Ti, akik elhatároztátok, hogy a tudomány 
egyik kérdését tanulmányozni fogjátok, . . . mindenekelőtt jertek ide Euklides köze-
lébe, tanuljátok meg tőle, mi egy tudományos bizonyítás; tanuljátok meg tőle, mi-
kor van egy állítás bebizonyítva. És ha egyszer Euklides „Elemeinek" szorgos, ko-
moly tanulmányozása után észreveszitek, az igazságot hogy ragadjátok meg min-
denütt szinte kézzel, és a megragadott igazságot hogy lehet szolgálatra kényszerí-
teni, hogy a legrejtettebb is előkerüljön, akkor tudjátok meg, hogy a geometria 
atyjának szelleme volt az, mely benneteket körüllengett, akkor tudjátok meg, hogy 
az igazság lehelete érintett benneteket, mely képessé tesz arra, hogy eljussatok az 
emberi értelem számára még oly távoli és rejtett titokhoz. Tudjátok meg, így része-
sültök abban az erőben, hogy diadalmaskodjatok minden akadályon, mely utatokon 
elétek meredhet." 

A filozófia oktatói között is vannak, akik hasonlóan vélekednek. M. Rivard, 
„Professeur de Philosophie en l'Université de Paris", 1739-ben már harmadszor je-
lenteti meg a könyvét: Élémens de géométrie. Szerinte a matematika valójában egy 
„Logique-pratique", mely alkalmas, hogy a logikai szabályokat tartalommal töltse 
meg, és a tanulmányozóját élvezetes módon szoktassa rá a világos, szabatos, terv-
szerű gondolkodásra. Az igazságok nagy láncolata, „une longue chaine de véritez", 
az egészen bonyolult problémák között is eligazító fonal lehet. 

Tartaglia is kiemeli Euklides jelentőségét — még jóval Descartes előtt. La Nova 
Scientia egyik kiadása („Stampata in Venetia . . . 1550"), címlapját egy kép díszíti. 
A tudomány „fellegvára" látható rajta. A legkülsőbb kapuban Euklides állja el a 
bejáratot, és csak az teheti a lábát a tudomány küszöbére, aki kiállta Euklides 
fürkésző érdeklődését. A tudomány magaslatára többen is felkapaszkodóban vannak. 
Euklides strázsálása a vár előtt az egyik párt nyilván meghökkenti. Míg az egyik 
a feltételeket magyarázza, a másik viszolyogva veszi tudomásul a helyzetet. De nincs 
másként, Euklides nem játszható ki. Még létrán sem lehet felkapaszkodni a falakra. 
Olyan létra nincs is, mely felérhetne a tudomány zárt világának a magaslatáig. 
A kapuszárny mögött hasztalanul erőlködik egy létrával valami furfangos diák. 
A vár első udvarában többen is állnak várakozóan. Az élen, középütt, maga 
Tartaglia, jobbra tőle az Aritmética és a Música, bal kéz felől a Geometria és az 
Astronomia. Mögötte Hydromatia, Geomantia, Architectura, Astrologia, Cosmo-
grafía, Necromantia és még más kíváncsiskodik a tudomány szomjasaira lesve. Bel-
jebb, a még nagyobb magaslat előtt Aristóteles és Platón őrködik. Mögöttük bent, 
mintegy a szentélyben a Philosofia trónol magányos magasságban. Platón kezében 
egy mondat lobog: Nemo huc geometrie expers ingrediatur. És a kép alatt a ma-
gyarázó mondat: Itt a Matematica Diszciplínái nyilatkoznak. És jegyezze meg min-
denki magának, a dolgok rejtélyéhez csak egy módon lehet férkőzni — mindenki 
számára csak egy út áll nyitva: 

Qui cupitis Rerum varias cognoscere causas 
Discite nos: Cunctis hac patet una via. 

Érdeklődésünket nem valami felsőbbrendű hatalom állapítja meg, hanem a ma-
gunk vágya, a magunk reménykedése. Az ismeretelmélet kutathatja, hogy mennyi-
ben tehetünk érvényes megállapításokat erről vagy arról, de a kérdések eredetéről, 
céljaink váltakozásáról szempontjai semmiféle felvilágosítással nem szolgálnak. Pe-
dig érdemes észrevenni, valami olyasmi, mint az „igazság önzetlen szolgálata" nincs, 
az ember, különösen a kutató ember, sohasem önzetlen. A tudomány nincs ön-
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magáér t . A tudomány az emberé r t van, a tudomány — érdekből van. Érdeklődésünk 
azonban nem csupán egyéni adot tságunkból , szociális helyzetünkből táplálkozik. 
P rob lémá ink fe lmerülése időbeli je lenlé tünktől is függ, eszméinket a kor is meg-
határozza. És Bolyai Fa rkas s zámára nem csak a para l le lák kérdése volt e lodázha-
ta t lanul feladva, hanem az „igazságok nagy láncola tának" a f e lku ta t á sa is, a Teri-
t amen bevezetésének eszmei t a r t a lma is, a „ver i tas" és „amor" tá rgykörének meg-
ál lapí tása is, ahogy a r r a egyik első kísérlet Tar tag l ia képzeleti környezetében is 
fellelhető. Ampére számára is ha lasz tha ta t lan gond volt egy „classification na ture l le" 
az ember i kuta tások eredményeiről . Nézeteit kétkötetes műben pub l iká l j ák 1843-ban: 
Essai sur la philosophie des sciences. Bolyai János t is lenyűgözi az „igazságok nagy 
láncola tának" a p roblémája , de lekötelező e re je az ő töprengésének sincs, aká r a 
későbbi kísér le teknek. Ma m á r t apasz ta l t abban tek in tünk a korábbi erőfeszítésekre, 
és az egykori nagy várakozások a k i áb rándu lás v i lágába gyűrődtek. De Bolyai Far -
kas számára a „mathes is gye r tyá ja" még az ígéret fö ld jéhez vezető út fe lder í tő fénye 
volt. 

A B O L D O G S Á G O R S Z Á G A 

„Kedves Édes F iam!" — kezdi Bolyai Fa rkas hosszú, hosszú levelét 1820. ápri l is 
4-én Bolyai Jánoshoz, Bécsbe. Vágyakozásairól , csalódásairól, reménykedései rő l ad 
benne hír t . Szívét önti ki, keserűségeit részletezi, hogy az tán az emelkedet t szív 
magasztos érzelmeivel z á r j a sorai t : „ . . . d e enyém az a ' mivel te boldogulsz; a k á r -
milyen messze légy, ugy érzem, m i n t h a az én Énem cont inuat io ja v o l n a . . . V a j h a 
oda ju tnánk , hogy minden Énnek minden más Én tsak cont inuat io ja volna; ugy 
minden véghetet len nagy lenne, 's a' véghetet len véghetet len po ten t i a ra emelődnék; 
's mindenbe a ' világ egészen ott volna, a' midőn senkinek külön semmi je se 
v o l n a . . . abba a ' boldogság országába, melynek el- jövetelét a ' Mi A tyánkba k é r j ü k . " 
. . . H o n n a n ezek a sóvárgó szavak? Miből a „ fakadó r ü g y e k " ? . . . 

Descartes í r j a , az igazságok igazi mivol ta éppen abban van, hogy hasonlóak az 
a ranydukáthoz , melynek akkor is az az ér téke, amikor a parasz t szedi elő a zacskó-
jából, vagy amikor a pénzverde r a k j a elénk. De a geometr ia megál lapí tása is olyan, 
min t egy-egy dukát , mindenk i kezében ugyanolyan csengésű, mindenk i számára 
ugyanolyan é r t ékű — mindenk i ember , mindenki „észlény", mindenki „homo 
sapiens", és ezért különbséget tenni parasz t és úr között nem indokolt. Olvasójának 
sem kíván Descartes excepcionalis helyzetű ember t , beéri az átlagos ér te lemmel , csak 
hamis előítéletekkel ne legyen te rhe lve a gondolkodása, az az ér inte t lensége legyen 
az eszének, ahogy a természet kezéből kapta . 

Amit a „ f ra t res in Chr is to" hangozta tása nem tudott beváltani , azt el indította 
fe l ta r tóz ta tha ta t lan sodrással a g e o m e t r i a előtt való egyenlőség. Ne fe le j t sük 
ki v isszaemlékezésünkből : a szabadkőművesség tá r sada lmi összefogásként je lentke-
zik az „emberiség" szolgálatára. Az egyik páholy nagymestere hirdet i h a j d a n : 
„Az emberek leglényegesebb megkülönbözte tő jele korán t sem a nyelv, ami t beszél-
nek. nem a ruha , ami t hordanak , nem az ország, ahol élnek, még kevésbé egy-egy 
méltóság, amelyre szert tet tek. A világ egy nagy köztársaság, amelyben a nemze-
tek a családot jelentik, és a lakosok a gyermekek. Amit aka runk , az emberek fel-
világosodott ér te lemmel , józan szokásokkal fog janak össze egymással . . . az erény 
fennköl t kikötéseivel, a tudomány, a val lás jegyében, miá l ta l a testvéri összetarto-
zás az egész ember i nem érdekévé válik." A szabadság, egyenlőség, testvériség jel-
szava a f r anc ia szabadkőművesek között hangzik fel először. A szabadkőműves 
Fichte a maga részéről így tesz va l lomást : „Világpolgárság, az az én gondolatom, 
hazaszeretet , az az én te t tem." 

A felvi lágosodás korszaka i ránt az érdeklődés ú j r a igen élénk lett, mégpedig 
azon ú j kíváncsiságból, ami t a ma t ema t ika története, t á r sada lmi szerepe felvet. 
Csupán „raconal izmust" emlegetni magyaráza tu l az akkori idők szellemi életének 
a megértéséhez, e légtelennek bizonyult. Meglepetésre a felvilágosodás szellemi 
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áramlatának kibogozása azt a benyomást kelti, hogy a kutatás még egészen kez-
deti s tádiumában van. És a buzgólkodás közben jelentkeznek hamis megítélések is, 
melyek a tudománytörténet helytelen módszertani felfogásából erednek. Így az 
egyik kutató, Jürgen Mittelstrass, ter jedelmes művében, Neuzeit und Aufklärung, 
egy első és egy második felvilágosodás! korszakról beszél. Az első még az ókori 
görögség szellemi életében jelentkezett volna, míg a második a magunk európai, 
pontosabban nyugat-európai eszméikedésünk idején. Csakhogy a tudománytörténet-
ben nem hagyható soha figyelmen kívül : si duo faciunt idem, non est idem — ha 
ketten teszik ugyanazt, az nem lesz ugyanaz. 

Nos, a „görög felvilágosodás" egészen más következményekkel járt , mint a 
»második". Platón Menőn dialógusában Sokrates egy rabszolgát int magához, aki 
a feltett kérdésekre adott válaszában éppoly értelmesen tud elokoskodni a geometria 
egyes összefüggésein, mint bárki más. Következett azért abból az „első" felvilágo-
sodás idején, hogy az ember „homo sapiens" — egyetemlegesen, a természettől 
adottan? És hangoztatott valaki valami olyasmit az egykori moralisták között a 
gladiátorok cirkuszi halálának láttára, mint utóbb Dosztojevszkij a társadalmi ki-
zsákmányolások világában: a megtaposott ember a te testvéred? És já r ta hírét az 
,.első" felvilágosodás sugalmazásában, mint 1853-ban — n á l u n k ? . . . „Rendkívüli 
hírű munka, és olcsó! Kilián György, egyetemi könyvárusnál Pesten, a Váci-utcában 
m eg je len t és minden könyvárusnál kapható: Tamás Bátya Kunyhója, vagy: Néger 
«let a rabszolga-tartó amerikai ál lamokban." A „klasszikus" hagyományokból ki 
lehet-e böngészni valami olyasmit, ahogy a kiadó a j án l j a sátora r e m e k é t ? . . . 
»A szenvedések és igazságtalanságok rajzát , melyeknek a szegény négerek ki van-
nak téve, semmi jószívű ember sem olvashat ja dobogó kebel nélkül. Különös ha-
tással fog lenni ezen könyv mind arra, ki az anyai érzés, szeretet, ál talában a ne-
mesi érzelmek, indulatok iránt fogékonysággal bír." . . . A ha jdani sztoikus bölcs, 
Epiktétos, „breviár iumában" egészen más következtetések vannak. Amire minde-
nekelőtt emlékeztet: „Emlékezz erre : ha a természetüknél fogva függő dolgokat 
függetleneknek tartod és a más dolgait sa já ta idnak tekinted, akkor minduntalan 
akadályokba ütközöl, bánkódni és háborogni fogsz, káromolod az isteneket és az 
embereket, de ha csak azt tartod a tiednek, ami valóban a tied, a más tula jdonát 
Pedig a helyzetnek megfelelően másénak tartod, akkor senki sem fog utadba állni, 
nem fogsz senkit szidalmazni és vádolni, a r ra sem fogsz kényszerülni, hogy aka-
ratod ellenére kövess el valamit ; senki sem árt neked és nem lesz ellenséged 
sem." Más szavakkal: „Ne kívánd, hogy az események úgy alakul janak, ahogy te 
szeretnéd. Inkább a te kívánságaid szabd hozzá az események alakulásához, meg-
látod, előre fogsz haladni a bölcsességben." 

Descartes is tett olyan fogadkozásokat, hogy inkább sa já t magát korlátozza, 
semhogy a sors ellen kikeljen, inkább a kívánságairól mond le, semhogy a világ 
ellen lázadjon. De a „provizórikus morál" bölcs fogadkozása inkább eszköz volt a 
célhoz, hogy észrevétlenül lappanghasson a történelem nyüzsgésében, míg nézeteit 
gyűjt i és rendezi „more geométrico", hogy aztán a kétségbevonhatatlanul megállapí-
tott igazságnak szentelhesse életét. Az „igazságok nagy láncolata" nem az athéni Stoa, 
a Csarnok bölcsei közé vezetett. A „Mindenség tüzes Szelleme" helyett a geometria 
előtt való egyenlőség borította lángba a gondolkodást, és szított ellenkezésre töme-
geket egy Bastille falai előtt ádáz indulattal — in tyrannos . . . 

Az idő többféleképpen is érleli a maga gyümölcseit. Bolyai János merengése a 
jövőről az „Udvtanban" bontogat ú j vágyakat — a sóvárgó szív a matemat ikán túl 
feszíti kíváncsiságát, és az „emberiség" szolgálatára kíván lenni. Az embert ki-
felejteni az ilyen-olyan megállapítás mögött, csak a „tudomány vívmányaira" sze-
gezni tekintetünket — elégtelen. 
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FENEKETLEN SÖTÉTSÉGBEN 

A függöny felgördül. Éjszakás hangulatú színpad. Faust töpreng nyugtalanul 
egy szűk gótikus kamrában. Nehéz sóhajjal vonja magára a figyelmet: „Habe nun, 
ach" . . . Filozófiát, jogtudományt, kuruzslást kutatott végig, sőt még a teológia 
észjárását sem felejtette ki érdeklődéséből, és — mindennek mi lett a vége ? 

Bolyai Farkasnak is megvoltak a maga keserű pillanatai. Amikor János hírt 
ad érdeklődéséről a parallelák problémája iránt, nem állhatja meg, hogy szívét 
ki ne öntse eredménytelen erőfeszítéseiről. „Az Istenért kérlek! haggy békét a 
paralleláknak, ugy irtózz tölle mint akármitsoda feslett társalkodástól . . . Az a 
feneketlen sötétség talán ezer Newtoni óriási tornyokat elnyél — soha sem vilá-
gosodik meg a földön — s soha sem lessz a szegény emberi nemnek semmije tö-
kéletes tiszta, a Geometria se; nagy s örökös seb ez az én lelkemen; az Isten 
őrizzen meg téged, hogy ez valaha ollyan méjjen bé-egye magát — ez a Geometriá-
hoz, a földhöz elveszi az ember kedvét: én fel-tettem magamban, hogy fel-áldozzom 
magamat az igazságért, s kész lettem volna Martyr lenni, tsak hogy a Geometriát 
meg-tisztítva ezen motsokbol, adhassam az emberi nemnek: irtóztató óriási mun-
kákat tettem: sokkal jobbakat tsináltam, mint addig, de tökélletes meg elégedést 
nem találtam; itt pedig si paullum a summo discessit, vergit ad imum — vissza 
tértem amikor által láttam, hogy ennek az éjszakának a, földről fenekét érni nem 
lehet, vigasztalás nélkül, sajnálva magamat s a szegény emberi nemet. Tanulj te 
az én példámon; én a parallelákat akarva megtudni, tudatlan maradtam, életem 
s időm virágját mind az vette el — sőt minden ezutáni hibáimnak töve mind ott 
volt s a házi íellegzésekből esett reá. Ha a parallelákat fel-találtam volna, ha 
senki se tudta volna is meg, hogy én találtam, angyal lettem vo lna . . . " 

Bolyai Farkas szívfájdalmában nem köt paktumot egy Mephistopheles ígérge-
tésére. Nem ajánlgatja ördögi gúnnyal az „igazságok nagy láncolatának" ábrándját . 
Nem tanácsolgatja egy eléje tévedt ifjúnak pokoli fondorlattal, legelőször is a 
Collegium Logicum állványzatait kell végigtaposnia annak, aki nagyra hivatottnak 
érzi magát. Ha aztán valaki a szillogizmusok spanyolcsizmáját az eszén jól ki-
próbálta, akkor meglesz az óvatossága, hogy az ész ösvényén szépen bandukoljon, 
és értő tekintettel kövesse egy-egy bölcselő bizonygatását — „more geometrico": 
ha az első állításunk igaz, akkor a második állításunknak van mire támaszkodnia, 
és egy további állítás helytállása sem kizárt dolog; de ha kezdetben hibáztunk, 
akkor semmi továbbira nem lehet reményünk . . . Bolyai Farkas csak magára utal-
tan, a maga kísértései között, nem vág neki az „életnek" úgy, hogy egy pince 
tivornyázó társaságában keressen új utakat. De eredménytelen töprengései után — 
drámákat ír . . . 

Ami mindenekelőtt figyelmet érdemel, Goethe világában még nem volt el-
döntve, hogy mit ér az élet. Még fennállott a reménység, hogy lehet olyan pillanat, 
amikor felsóhajtunk, maradj, hiszen ez oly szép. Faust élményeinek végiggondolása 
még nem ingatta meg Goethe hiedelmeit az emberről, a világrendről. Bolyai Farkas 
is úgy tűnődik el a Tentamen bevezető soraiban, mint Goethe a grániton ülve a 
nagy messzeség előtt. „A mindenütt jelenlevő, sehol sem látható és mindent meg-
látó istenség arcának fensége sugárzik az égből és a földből, és miközben a suga-
rakról a naphoz, amelyből erednek, a világban kifejezett képekről az ősképhez 
emelkedünk fel, a világnak dühöngő zivatarai között a halandó keblekbe az isteni 
nyugalom száll alá, és a hullámok lecsendesültével a megmérhetetlen űrben újból 
a vigasztaló csillagok tűnnek fel; sokat hányatva ennek a világnak a part ja in és 
fáradtan végre a mindenség Atyjának végtelen keblén lehunyt szemekkel nyug-
szunk meg." 

Bolyai Farkas számára az „élet" a drámák világa lett. A parallelák kínzc. 
kamrájából a „nagy mindenségbe" lép ki, az „élet" viszontagságai között keresi a 
nagy pillanatot — „emelkedett szívvel". Bolyai Farkas esetében nem az a lénye-
ges, mennyire „remekmű", amit produkált, hanem az, milyen ábrándokkal volt tele 
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a szíve. Szellemi múltunk történetében nem elég csak a kelendőségre szert tett 
megnyilatkozásokra gondolni, az egész eszmekört is ismernünk kell, melyből a 
feleszmélés támadt. 

Bolyai Farkas és Gauss barátsága is a „drámák" világából közelíthető meg. 
Nem a matematikai eszmecsere hozta egymáshoz közel a két fiatal lelket, hanem 
az élet előtt álló, várakozó, elcsodálkozó, fogadkozó rajongás megnyilatkozása. 
És a későbbi nagy szüneteket is ez magyarázza az érintkezésben. A kialakult élet-
helyzeteket, az eldöntött körülményeket a matematikai találékonyság már nem 
tudta követni, a belső érdekeltség társtalanná vált. 

És Bolyai Jánosban is a „drámák világa" épített fel egy értékrendet. Ha töp-
rengésekkel zavart katonai pályafutása alatt az atyjára gondol, mint egy tükör előtt 
áll meg, ahol magára ismer. És még jóval később is, hangulati hullámzások után 
is, így tesz vallomást egyszer János: „Egész tanom készítésében főleg őt tartom 
szemem vagy elmém előtt kérdezgetve magamat, hogy vajon megelégedésére lesz e 
neki munkám, melyet hálám jeléül nekie kívánok szentelni, melylyel legalább 
nyerhetném meg némi kedvét s szerezhetnék életünk vége felé a sok keserű s ború 
után valami enyhitő vagy fájdalom enyésztető s boru-oszlató, az eget szép fiatal 
módra még egyszer kiderítő, s a volt nagy fatalis minust lerontó s helyrehozó bal-
zsamot." 

Szellemi utunkban messze kerültünk attól a reggeli frisseségtől, amikor Faust 
tragikus élményei után egy virágos réten ébred fel — „zum höchsten Dasein 
immerfort zu s t reben" . . . Visszatekintő szemünk nem csak egy Kierkegaard kép-
zeletbeli ődöngéséről ad számot a vagy-vagy világában, de Baudelaire csatango-
lása is a „borús ég" alatt, a ködben és esőben emésztő emlékként üli meg lelkün-
ket. „Der Mensch ist gut" nem olyan csengéssel állít meg utunkon egy kortársunk 
könyvén, mint hajdan az emelkedett pillanat hangja: „Edei sei der Mensch, hilfs-
reich und gut!" Nietzsche harangkongatása: „az Isten halott", egy Karamazov Iván 
számára nem lop bizakodást a szívbe valami ú j „és mégis" számára. „Európába 
megyek — hangzik Iván búcsúzkodásában az otthontól —, ott leborulva, könnyeim-
mel áztatom a köveket, melyek mind, mind egy-egy nagy tettről tanúskodnak, 
amelyben már megszűntek hinni." A mathesis gyertyája is kialudt az útkeresők 
kezében. . . Már senki sem hisz az „igazságok nagy láncolatának" áb ránd jában . . . 
És Bolyai Farkas is magára maradt a „veritas" és „amor" serkentő sugallatával 
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