
Bolyai Farkas erdészeti munkássága
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Kit-kit oda tenni, hol az 6 maximuma mind magára, 
mind pedig az egészre nézve a leginkább kijő.

(Bolyai Farkas tantervjavaslata)

Erdély legjelesebb polihisztorának, Bolyai Farkasnak a kézirat
hagyatékában ránk m aradt egy erdészeti tanulm ányrészlet. A 
három  fóliáns (410x500 mm) egy tanulm ány 9-19. oldalait tartal
mazza. Több Bolyai-kutató is próbálkozott az elveszett részek 
felkutatásával, de ez idáig eredm énytelenül. A kéziratot Maros- 
vásárhelyen, a Teleki Tékában őrzik. (Jelzete: B.[olyai], A.[rhiva] 
P.[ersonala] XI. iratcsomó, 1. irat.)

Bolyai kézirathagyatékának vizsgálója közel öt évig kutatta a 
Bolyai által tervezett és készített kemencék szerkezetét. Figyel
mét nem kerülte el az erdészeti tanulm ány, annál is inkább, 
m ert a fafűtésű kemencék m űködtetése és az erdősítés egymást 
kiegészítő tevékenységek.

Bolyait azonban nem csak a kemencék vonatkozásában érde
kelte az erdő. Ezt a kutató akkor ismeri fel, amikor elolvassa az 
erdészkörökben talán ismert „Erdészeti csonka munka" című Bo- 
lyai-tanulm ányt.

Ha felmérjük az erdélyi felvilágosodással együtt járó szakem
berigényt, valam int az osztrák m onarchia perifériáján tapasztalt 
szakem berhiányt, akkor nem csodálkozunk a m agyar polihisz
torok sokaságán. A m últ század derekáig M agyarországon, Er
délyben hatványozottabban, a polihisztorság és az ezerm ester
ség korigény volt. Utolsó nagyjai közé tartozik Bolyai Farkas. Já
nos fia önéletrajzi feljegyzéseit idézve, apja egy személyben volt

Elhangzott az 1994. február 23-i szakosztály ülésen.
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„pomológus, kertész, erdősz, borgazda, bororvos, betegeket 
elektrizáló, s általában doctor is oly nagy, hogy a rendes docto- 
rokat elhagyva számosán is sikerrel hozzá folyamodtak... m int 
kemenczemester is országszerte híres."1

Jelen tanulm ány szerzőjét Bolyai Farkasnak egy elhatározása 
késztette vizsgálódásra -  tizenöt éves professzorkodás után el
hagyni kívánta a kollégiumot és erdőfőfelügyelőként akart a bé
csi udvari kincstár alkalm azásába állni. E m eredek pályaváltoz
tatás részleteit kívántuk felderíteni.

Bolyai Farkas, aki m inden elgondolásában gazdaságosságra 
törekedett, egész életében anyagi gondokkal küzdött. A lapter
mészetéből fakadóan volt „im praktikus gazda", „nem e világba 
való em ber", aki „szinte m inden m úzsákkal polygám iában élt", 
„úgyhogy belőle csaknem m inden kitelt volna (...), de mégis ke
vésnek vette egész életiben hasznát."2 János fia jellemezte így 
apját. Ő maga, a professzor önéletrajzában ezt írja:

„Gazdag ugyan sohase lehettem volna annyi szegényt tudva, 
mint egy darab só meg nem m aradna egy édes vizű tenger
ben."3

A tanári fizetéseket a Kollégium rendszertelenül adta, azután 
következett az 1811-es nagy devalváció. A tudom ányos m űsza
ki újdonságok kipróbálása, ún. fakímélő kemencék, újfajta gyü
mölcsfák honosítása, patakszabályozás, orvosi készítmények, a 
gyógyításra használt dörzselektrom os gép önköltségi ára, saját 
könyveinek nyomdaköltsége, gyermeke halála, felesége súlyos 
idegbetegsége, János fia külföldi taníttatásának költségei a Bo
lyai családot az anyagi csőd szélére sodorták.

1820 januárjában Bolyai professzor tudtára jutott, hogy a 
m egüresedett erdélyi kamarai erdők főfelügyelői állására pályá
zatot írtak ki. Az állással járó jövedelm ek messze m eghaladták 
addigi keresetét. N yilvánvalóan ez volt a fő ok, am iért benyúj
totta pályázatát. Döntésében azonban igen fontos tényező volt a 
fa, az erdő iránti rajongása.

1800-1804 között a külföldi tanulm ányúiról nem rég hazatért, 
családos ifjú Bolyai Farkas a Dom áldon (ma Maros megyében 
Viisoara nevű falu) lévő kis birtokon élt, és gazdálkodással fog
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lalkozott. Az erdő szeretetét apjától örökölte, tanulta. Bolyai 
Gáspárról kortársai feljegyezték, hogy ha sokáig élt volna, maga 
körül m inden kopár helyet beültetett volna. A fiú, Farkas az 
öröklött ismereteket kiegészítette m indazzal, amit a művelt 
N yugat-Európában három  évi tanulás során elsajátított. Bolyai 
dom áldi birtokát az 1800-as évek elején Erdély-szerte tündér
kertként emlegették. A falut átszelő patak folyását például úgy 
szabályozta, hogy átszelje a birtokot, majd vízesést alkosson. Fa
iskolát alapított, erdősített. Ő honosította meg Erdélyben a pó- 
nyik almát, amit ma Dom áldon bolyapának neveznek az 
öregek.

Kertjéről a legszebb leírást ő maga adta abban a levélben, 
amit 1807-ben Gausshoz írt: „a házam  fölött em elkedő dombra 
szép gyüm ölcsöst ültettem , a tetőre egy kerti lakot jól ledöngölt, 
hom okkal elegyített, csak kissé nedves földből; a kerten át 130 öl 
hosszon patakot vezettem , szép vízesést emeltem egy nyárfali
getben álló kis ház ablaka alatt, sat. most új szőlőt is telepítek."4

1821-ben a Bécsben tanuló János fiának így ír a dom áldi kert
ről: „A kert szép most, m intha a havasba lépnék be az ember; az 
egyre sű rűdett erdő a kanyargó utak felett sok helyt természeti 
ernyőt formál; kígyóznak a vizek, s esnek kőről kőre le -  egy 
szép rem eteház a hajdoni tó helyin nőtt erdő közepin van; künn 
kőasztal s ülő kövek s egy tükör esés, melynek vize szépen kí
gyózva elm enteled után egy sírhalom felibe m em entónak tett 
követ jobbra hagyva, béfoly a sűrűségbe. Kereken körül állnak a 
Veled egyidejű nyárfák, születésed emlékoszlopai, a kék é^he 
érkező fejeikkel."5

Első fia születését Bolyai faültetéssel ünnepelte. A domáldi 
„nyárfák (...) a kék égbe érkező fejeikkel" közel egy évszázadig 
élő „em lékoszlopai" voltak egy lángész születésének.

Ezek után nem lehet csodálkozni Bolyai bátorságán, amiért 
vállalni m erte a komoly szakértelm et igénylő pályát. Könyv
tárában több erdészeti szakm unkát is találtunk, pl. Joseph 
Schröfi osztrák erdőm ester Allgemeine Forstordnung Vorzüg- 
lich für die oesterrichische Forstmeister című munkáját. A Tele
ki Téka olvasókönyvéből azt is m egtudtuk, hogy 1820 februárja
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és júniusa között alaposan tanulm ányozta a legkülönfélébb en
ciklopédiákat, de a leggyakrabban lapozott könyv J. A. Burgs- 
dor: Forsthandbuch című m unkája volt. Negyvennél több 
szakkönyvet olvasott el és jegyzetelt ki. A laposan készült tehát 
az új pályára, amellyel együtt járt volna a m atem atika és az er
dészet oktatása is a Nagyszebenben m űködő hároméves erdé
szeti iskolában.

Az állásra közel harminc magyar, német, osztrák mérnök, 
szakem ber és hivatalnok pályázott. Bolyai ajánlások, bizonyla
tok, véleményezések sokaságát írta és íratta m indazoknak és 
m indazokkal, akik befolyásssal bírtak a Főkorm ányszéknél, a 
Kincstartóságnál vagy az Udvari Kamaránál, egészen János fő
hercegig. Ő maga 1820 folyamán három  kérést nyújtott be, egyet 
az Erdélyi Főkorm ányzószékhez, egyet a Bécsi Kincstárhoz és 
egyet a legfelsőbb fórumhoz -  az Udvari Kamarához. Kérvénye
ihez többnyire ajánlásokat is csatolt, amiket különféle hivatalos 
szervek állítottak ki, akik ismerték a professzor m unkásságát. A 
Bolyai-kutatók gyűjtőm unkájának köszönhetően a pályázattal 
kapcsolatos Bolyai-dokum entum ok egy része visszakerült a Bo- 
lyai-gyűjteményekbe: M arosvásárhelyre a Teleki Tékába és Bu
dapestre az Akadémiai Könyvtár Kézirattárába.

Érdemesnek tartottuk részletezni egy m últ századbeli pályá
zat ágas-bogas útvonalát a legkülönfélébb hivatalos szervek kö
zött, valam int rávilágítani azokra az erőfeszítésekre, amikre a 
m onarchia viszonyai között szüksége volt egy erdélyi m agyar 
em bernek ahhoz, hogy állami tisztséget kapjon.

A függelékben időrendi sorrendben közreadjuk a ránk m a
radt hivatalos iratokat és fordításukat:

Elsőként kelt a Felső-Fehér várm egye (Domáld adm inisztráci
ós felsőbb szerve) által kiállított és a Főkorm ányzószékhez inté
zett ajánlás, amelyben Bolyai Farkas érdem eire hivatkozik. (1. 
számú melléklet. Kelt 1820. febr. 13. MTAKK állom ányában, 
jelzete K 28/4.) Itt kell m egjegyeznünk, hogy Bolyai Farkas élete 
során legfőbb támasza, tanácsadója Antal öccse volt, aki ebben 
az időben Felső-Fehér várm egye jegyzője. Valószínűleg az ő su 
gallatára kelt ez az ajánlás, amelyeket a kolozsvári Főkorm ány
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szék a bécsi Thesaurariátushoz, a Kincstartósághoz továbbított, 
ugyanakkor utasította Felső-Fehér várm egyét arra, hogy értesít
se Bolyait a Királyi Kincstartó Tanács által tartandó verseny- 
vizsga részleteiről. (2. számú melléklet. Kelt 1820. március 2. 
Lelőhelye: Teleki Téka, jelzete B A P1/2.)

Ezt követően Bolyai kérte a M arosvásárhelyi Református Kol
légium Konzisztórium át, „hogy m agatartásáról, valam int tevé
kenységéről hiteles bizonyítványt"6 adjon számára, amit a 
kollégium vezetősége készségesen kiadott. (3. számú melléklet. 
Kelt 1820. márc. 12. Lelőhelye: Teleki Téka, jelzete BAP 1/3.) 
Igen fontos forrásanyaga a kutatónak az a levél, amit Bolyai 
Bécsben tanuló fiának küld, és amiben megbízza, hogy ő, mint 
az Udvarhoz és János főherceghez, a legfőbb döntőbíróhoz leg
közelebb álló személy, járjon közben apja érdekében. Ez a levél 
tartalm azza a Kincstárhoz beadott saját kérvényének szövegét 
is, am it tájékoztatás végett a fiának is leírt. Ebből a levélből is
m erjük az eredeti Bolyai-pályázatot (4. számú melléklet. Kelt 
1820. ápr. 4. Lelőhelye: MTAKK, jelzete K 28/2.)

Ma, am ikor a pályázatok életünket egyre inkább befolyásoló 
tényezővé válnak, és am ikor törekvéseink, vágyaink, netán 
egész életpályánk az általunk megfogalmazott pályázati szöveg 
tartalm ától függ, elutasító válasz esetében olykor érdekelne a 
győztes pályázata.

A Bolyai-pályázat 170 évvel ezelőtt kelt. Iskolapélda lehetne a 
mai em ber szám ára is egy pályára készülő ember m egm utatko
zásának, annak, hogy képes meggyőzni olvasóját saját szakér
telméről, a reá váró feladatok és azok széles körű ösz- 
szefüggéseinek ismeretéről. Tegyük még hozzá Bolyai kemence
építésben szerzett 20 éves tapasztalatát, valam int irodalmi, szó
noki és írói jártasságát is, és biztosak lehetünk afelől, hogy nem 
sok ilyen m eggyőző, ugyanakkor lírai hangvételű pályázat érke
zett a K incstartósághoz. Legfontosabb tennivalónak tartotta azt, 
hogy „m egakadályoztassék a m ár-m ár teljesen lekopaszodott 
hegyek további pusztítása (...) nem csupán a tűzifa mérsékelt és 
ésszerű felhasználása, az új ültetvények biztosítása, többféle 
fáknak másféle úton-m ódon való megkímélése (...) hanem el
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tűnnének a kopasz hegygerincek is, ahol a nyári perzselő napon 
sem a m arhaállom ány, sem az utasem ber nem  nyerhet m enedé
ket a viruló erdők hiányzó lombja miatt. Szándékom, hogy ő fe l
sége dicső uralm a fényében az elhanyagolt tájt felvirágoztatva, 
m egújult lélekkel élhessen."7

A Kincstartóságnál az összesített listán 41 iktatószám  m ellett 
a 29 jelentkező nevét olvashatjuk. Igaz ugyan, hogy 41 iktató
szám mellett kerültek a jegyzékre a nevek, de ezek m indössze 
29 jelentkező különböző alkalm akkor történt, többszöri iratbe
nyújtásának iktatószámai (5. számú melléklet, lelőhelye 
MTAKK, jelzete K 28/8).) Bolyai neve három  alkalommal is 
megjelenik a listán különböző iktatószám m al, a legutolsó be
jegyzés is az ő neve. Előbb 6, majd 1 beadványt iktattak a neve 
mellé.

Az összesített lista m ögött egy latin nyelvű kim utatás találha
tó, amelynek fejléce:

NOMEN ET CONDITIO:
PRODUCTA DOCUMENTA SUPER:
-  linguarum  peritia
-  systematicam rei saltuariae cognitionem  habét
-  m oralitate aliis item qualitatibus, meritis ac praestitis servi- 

tiis.
Az első oszlopban a név és a foglalkozás áll. A m ásodik osz

lopban azoknak a dokum entum oknak a felsorolása következik, 
amelyek bizonyítják az idegen nyelv ismeretét, a pályázó elgon
dolásait, majd az ajánló intézm ények felsorolása következik. 
Ezek voltak tehát a pályázat elbírálásának főbb szempontjai.

A jelentkezők nyelvism erete igen szembetűnő. Volt például, 
aki nyolc nyelvet is ismert, de több mint fele kettőnél többet.

Bolyai rögtön a m ásodik helyen jeleskedett hat nyelv ismere
tével, de egyedüli volt, aki angolul is tudott. U gyanakkor a je
lentkezők másik fele csak anyanyelvén beszélt. A foglalkozás 
szerinti m egosztás tekintetében volt köztük 17 erdész, 2 m ér
nök, egyéb hivatalnok, szárm azásukat tekintve erdélyi volt 
nyolc pályázó, m agyarországi tizenkettő, az osztrák tartom á
nyokból pedig kilencen jelentkeztek az állásra.
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És m ost lássuk a döntést.
A Kincstartóság első helyen gróf Carl von Bresslert, selmeci 

bányatanácsost, M etternich pártfogoltját jelölte. Bolyai Farkast 
az első fordulóban m ásodik helyen jelölik, valószínűen nyelvis
merete, tanári hírneve és magas tudom ánya elismeréséül, no 
meg a magas pártfogók közbenjárására. Az Udvari Kamara 
azonban más szem pontok szerint dönt, és megváltoztatja a sor
rendet. Bressler mellé Gross Józsefet jelöli m ásodik és Rath Ig- 
natz galíciai erdőm estert a harm adik helyre. Bolyait azért 
mellőzik, m ert feltételezik, hogy az erdész szakmában jártasabb 
jelölteknek több tapasztalatuk van.

Végül a M etternich pártfogásánál is nagyobb erejű ajánlás a 
harm adik jelöltet, Rath Ignatzot bízta meg a magas állással. Áll
jon itt a „Com petentium  Judividuorum " tabella két bejegyzése: 
a Bolyaié és a Rathé.

„(...) W olfgangus Bolágyi (sic!) Nob. Trannus, Prof. Mathesos, 
Physices et Chimiae

(...) germanicae, latinae, hungaricae, valachicae, gallicae, ang- 
licae.

(...) Cognitionem  suam  in re saltuaria practicae comprobavit.
(...) Varia laudabilia docum enta produxit, per offlatum Albae 

Superioris et R. G ubernium  Trannicum  com m endatus."
A nyertes neve melletti bejegyzések:
„Ignatz Rath, Galliciensis Sylvanum Magister
C ognitur et seribit germanicam , latinem, hungaricam, intelli- 

git gallicam, italicam et slavonicam linguam. In re saltuaria ver- 
satus Varia laudabilia docum enta produxit et per R. 
Galliciensem Snalem et Salinarem Adm inistrationem  com m en
datus."8

Am ennyiben csak a mellékelt feljegyzések alapján döntöttek 
a bírák, úgy Bolyai azért volt vesztes, m ert az erdélyi hivatalok 
ajánlása egy protestáns személyt illetően nem nyom tak ugyan
annyit a latban, m int az osztrák birodalm i hatóságok ajánlása 
egy galíciai személy érdekében. Korabeli forrásokra hivatko
zunk, am ikor azt állítjuk, hogy Bolyai m agyar nemzetisége és 
reform átus vallása m iatt nem nyerhetett a galíciai erdőmesterrel 
szemben, akit végül is 1822-ben megbíztak az állással.
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A két évig tartó bürokratikus ügym enet ideje alatt Bolyai fo
lyamatosan készült erre a pályára. Az erdők ültetése, védelm e- 
zése és ésszerű kitermelése terén leszűrt következtetéseiből 
m egszületett az első m agyar nyelvű erdészeti tanulm ány. (Lelő
helye: M arosvásárhely, Teleki Téka, jelzete: BAP, XI/1.)

A m arosvásárhelyi Teleki Téka tulajdonában található kézirat 
valószínűen ekkor készült. Összevetve egyéb keltezett tanul
mányokkal, erre utal a papír minősége, mérete. A kemencékről 
írottakkal együtt készült kiadatni ezt a tanulm ányt, de anyagi 
eszközök hiányában a kiadás elm aradt. Levelezésében m inderre 
számos utalást találunk.

A m arosvásárhelyi kollégium könyvtárosa -  Koncz József -  
harminc évvel Bolyai halála után, 1886-ban rábukkant a beveze
tő és befejező rész nélküli erdészeti tanulm ányra, am it Kintses 
József erdőm érnök segítségével kibetűztek. A M arosvásárhelyi 
Teleki Téka tulajdonában lévő kézirat végén az alábbi ceruzával 
írott széljegyzet olvasható:

„Erdészet. Felküldöttem  m ásolatban Szilágyi Sándornak ki
adatás végett. 1887 január 10.-én. Koncz József."9

A tanulm ány szakkörökben nagy feltűnést keltett, ugyanis 
megállapítást nyert, hogy az 1820-as években kelt írást az első 
magyar nyelvű erdészeti szakírásnak kell tekinteni. Ennek elle
nére csak húsz évvel később, 1906-ban, Bolyai halálának 50. év
fordulóján tették közzé az írást a Magyar Erdész című szak
lapban.10 Öt évvel később Kintses József -  ekkor m ár erdőtaná
csos -  ismét elővette az írást, gondozta, ellátta bevezetővel, m a
gyarázatokkal, és egy kis füzetben kiadta. A füzet címe: Bolyai 
Farkas erdészeti csonka munkája. Ajánlása pedig ez: „letészem (...) 
e szerény füzetecskét az ő halhatatlan lelke iránt való mély hála 
és kegyeletérzéssel, amelyet édesatyám tól, tanítványától, nagy
apámtól, igen jó emberétől örököltem ."11

Álljon itt néhány század eleji szakértékelés az akkor közel 
száz éves Bolyai tanulm ányról. 1911-ben Kintses József azért 
tartja figyelemre méltónak, mert: „jól hangzó m esterszavak al
kalmazásával [...] alaptételei klasszikus tömörséggel, s annyira 
helyes ítélettel vannak felállítva, hogy az erdészeti tudom ány 
mai állása mellett is helyt állnak."12
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Illés N ándor főerdőtanácsos vélekedése szerint: „Érdemes a 
feledéstől m egóvni azért is, hogy nyoma m aradjon annak, hogy 
az igen tanult, városi professzor becsvágyának tartotta az erdé
szet szolgálatát."13

Kintses József feltételezése alapján a tanulm ány bevezető és 
befejező részei általános érvényű erdőgazdálkodási irány
elveket, elgondolásokat tartalm aztak, azokat amiket erdőfőfel
ügyelőként kívánt megvalósítani. Ezért valamelyik beadvá
nyához csatolta. A kutatók különféle hivatalokban keresték a ta
nulm ány hiányzó részeit, de nem találták ezeket a többi hivata
los okm ány mellett. Saját észrevételünk az, hogy sem az erdélyi, 
sem a bécsi hivatalok szám ára Bolyai nem írt m agyar nyelven. 
M inden elküldött okm ányát vagy latin vagy német nyelven írta. 
Valószínűbbnek tartjuk azt, hogy a kollégiumi diákság és az er
délyi erdészek szám ára kívánta a tanulm ányt kinyomtatni. Ezt a 
feltételezésünket tám asztja alá az a néhány m ondat, amit a tan
tervjavaslatában olvashatunk, „tanulják az erdő kímélését, ne
velését, s okos használását, sőt a favágásban is gyakorolják 
m agokat, akik arra valók."14

A kiemelt didaktikai feladatok tartalm a ugyanis megegyezik 
a tanulm ány m egm aradt részének elején olvasható vázlatpon
tokkal (9. oldal):

„Melyre nézve nem helytelen vagy két szót szólani:
1-ben a meglévő erdőkről,
2-dszor a lejendőkről,
3-dszor a m indenkori fakím élésről/'15
Jelen tanulm ány szerzője -  távol a biológiától -  műszaki 

szemmel értékelte Bolyai tanulm ányát. M eggyőződése, hogy az 
írását az teszi kora szakírásainál teljesebbé, hogy az erdészeti 
kérdéseket a komplex term észeti (fizika, kémia, csillagászattan, 
m űszaki) jelenségek összefüggéseiben vizsgálja. Széles skálán 
alkalm azza az aritm etikát, geom etriát és a valószínűségszám í
tást. Az írás m inden sorából kitűnik a rendkívüli elem zőképes
séggel bíró em ber függvényszemlélete. Csak a fa nemeinek vizs
gálatában több m int tíz függvényviszonyt sorol fel. Bolyai sze
rint a fa „nem étől" függ például az ültetés ideje, az ültetés m ód
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ja, a szaporítás módja, a nemesítés módja, az ültetés földrajzi he
lye, a fa életkora, a rovarokkal szembeni védekezőképessége, a 
faszén fűtőértéke, a különböző célokra történő felhasználása, a 
megterheléssel szembeni ellenállása, a viharokkal szembeni ál
lóképessége stb.

Érdemes felfigyelni a Bolyai-tanulmány irodalmi értékeire. 
Csodálatosak és rendkívül érzékletesek azok a hasonlatok, 
amikkel Bolyai a fák élővilágát em berközelbe hozza. Gyakran 
utal például Arisztotelészre, akinek a m unkáit behatóan ism er
hette. Álljon itt ízelítőül néhány -  akár költői képnek is tekinthe
tő -h aso n la t:

„a fa levele tüdőül szolgál a fának"*
„m inden levél külön élőlény"*
„a levelétől hirtelen m egfosztott fa nyárban megfullad"* 
„meghal az élőfa, m int az állat, ha nyakát elvágják"*
„a héjnak hasadni kell, ha nem hasadhat, m egütheti a gutta a 

fát"*
„a fa társasági lény, egyedül nem nő vidám an"
A legelvontabb tudom ány -  a m atem atika -  szám ára viszont 

Bolyai fedez fel analógiákat a fák világával. Fő m űvében, a Ten- 
tamen elején azt írja, hogy „Az Arithm etica és Geometria együtt 
gyökerező, s koronájukkal összefolyó fája" a m atem atikának.

Jelen cikk írója nem tudott ellenállni annak a kísértésnek, 
hogy végiggondolja azt a jelent, amely kialakulhatott volna a 
Kárpátok m entén, amennyiben harminc évig Bolyai látta volna 
el az erdőfőfelügyelői tisztséget. Hogyan alakult volna át a kör
nyezet az ő keze nyomán ott, ahol „m indenki elég tudós az er
dőt eladni, levágni"? Ha a Bolyai-ötletek megvalósulnak, úgy 
„az előre készített iskolából" megfelelő „turnusokban" kikerült 
facsemeték néhány évtized alatt „anyjuk oltalma alatt erőre kap
nak (...) a vizek árkokba vétetvén a folyóvizek vidékeinél össze
köttetnék a Mezőség. (...) Sok olyan fa, mely a kihozást meg 
nem érdemli, ha szénné égettetnék (...) a közelebbi vízig vitet
vén, tutajon lehozattatván (...) mind melegíteni, mind főzni igen 
jól lehetne használni."16
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Nyolcvan évére visszatekintve Bolyai Farkas úgy látta, hogy 
volt élete is „egy idős fa, melynek havas feje a lement nap után 
hajlott." O ltalm a alatt egy fél évszázadon át Erdély legtávolabbi 
sarkaiból M arosvásárhelyre érkezett sok kis friss hajtás tudo
m ányos erőre kapott, majd hazatérve szertevitte a világba az er
dő, a fa szeretetét.

Bolyai professzor, Erdély legendás hírű, a tudom ányok szá
mos területén kora legjelesebb szaktekintélye az Osztrák Biro
dalom  perifériáján úgy élte le dolgos napjait, hogy 
tudom ányának folyton zöldellni vágyó koronája -  fény hiányá
ban -  sohasem  terebélyesedhetett ki. Végrendeletében megtiltot
ta, hogy sírhantját fejfa jelölje. M indössze egy pónyik almafát 
kért. 1857 tavaszától száz éven át szedték a diákok az almát a re
form átus temetőben. 1956 tavaszán a kollégium akkori m atem a
tikaprofesszora a kiszáradt pónyik almafa helyébe újat ültetett.

1994 nyarán, 190 évvel a dom áldi tündérkert születése után, 
közel két évszázados tudom ányos, műszaki fejlődés, település- 
civilizálódás és urbanizálódás következtében a Bolyaiak életútja 
m entén utazó hírm ondót sem talál Bolyától Domáldig, aki hal
lott is volna valam it falujuk egykori hírneves birtokosairól.

Bolyán szívbem arkoló látvány a Bolyaiak egykori kúriája. A 
hajdan módos, többszobás, középereszes kúriából sorra kiköltö
zött a falusi tanács, az iskola, ugyanis a falurombolási terv során 
ezekre m ár nem volt szükség. A szobák padlózata ki tudja hány 
évvel ezelőtt m agraktárul szolgált. A padlózat beroskadt. A szo
bák közepén em berm agasságú gyom nő. Az egyetlen túlélő.

Dom áldon egy kopjafa jelöli a hajdani birtok legmagasabban 
fekvő pontján Bolyai Farkasné sírját. Székelykeresztúri diákok 
faragták a legnagyobb m atem atikusunk édesanyjára em lékezte
tő jelt. Vandál kezek letépték a sírfeliratos táblát, a kopjafa körü
li kis kerítés léceit kitépték. Csak a Bolyai szabályozta 
patakm eder őrzi alkotójának emlékét. M arosvásárhelyen almaé
réskor jártunk. M iután a reform átus temetőben elhelyeztük ke
gyeletünk koszorúját, a földről aranyzöld pónyikalm át 
szedtünk.
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Az erdészeti pályázattal kapcsolatos források

1. melléklet
A  Felső-Fehér vármegye által kiállított bizonyságlevél Bolyai Farkas 
érdemeiről:
Ad. 3286. C .M .-1820

Nos Officiolatus Illustrus Com itatus Albensis Transylvaniae 
Superioris dam us pro m em ória tenore praesentium  significan- 
tes quibus expedit universis et singulis: quod cum anno isthoc 
currenti millesimo octingentesimo vigesimo die verő decima 
tertia februarii pro tractandis et ad exigentiam m uneris nostri 
obeundis altissimi Servitii et publici com m oda respicientibus 
negotiis in Loco Praetorii Com itatensis Possessione videlicet Sz. 
M artonfalva una simul essemus constituti, pro tunc Spectabilis 
ac Generosus Dom inus Volffgangus Bolyai de Bolya Professzor 
M atheseos et scientiarum  naturalium  in Celebri Reformatorum 
Collegio A gropolitano publico ordinarius suplicem nobis porre- 
xit libellum Condecenti cum  m odestia flagitando ut Eidem su- 
per qualitate et capacitate ejusdem  personali publicum 
authenticum  elargiri et fide officiali m unitum  extradare velle- 
m us Testuninium . Nos proinde quibus et nascendi sors ac con- 
ditio et eximia ingenii capacitas et praeclara indoles et inculpata 
m orum  integritás ac vitae ratio praedicti suplicantis tanquam  
nati in gremio I. hujusce com itatus et per cári Ejusdem Corn- 
m em bri e propinquo apprim e nóta sunt nulli dubitavim us vigo- 
re praesentium  fide publica testatum  reddere. Eundem 
praetitu latum  D om inum  Volffgangum Bolyai ex antiqua et In- 
clyta Bolyaiorum prosapia oriundum  posteaquam  teneram  aeta- 
tem per onnem  honestarum  ac liberalium artium  et studiorum  
culturam  eo cum  profectu exegisset ut nomen ejus inter nos 
nunquam  sine concomitanti elucescentis jam tunc inter aequales 
ingenii et habilitatis nőve quodam  specimine audiretur mox 
quo patentem  natae ad majora indolis cam pum  nancisceretur 
exteras cultioris Europac oras perlustrasse. -  Redux in pátriám  
cum praesentia praecedentem  nom inis sui famam superaret 
dignus om nio v idebatur qui in publicum  et ordinarium  Mathe-
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seos Physices et Chemiae Professorem in 111. Reform atorum  Col- 
legio agropolitano eligeretur. Quo quidem  m unere condecora- 
tus non modo Inventutem  in spem  pátriáé succrescentem 
indefesso conatu et assiduitate prudentia item et m oderam ine 
erudire et educare allaboravit, séd inter haec raras animi sui do- 
tes tam luculentis in vulgus dim anare passus est indiciis ut pe- 
regrinum  ferme in Litteralibus Provinciáé negotiis esse oporteat, 
cui intellectum esset nunquam , Eundem  Egregium  ac nobilem 
Volffgangum de Bolya nonm odo in sublimioris indaginis m ath- 
eseos Recessibus et naturae latebris séd in adplicatis ut vocant 
partibus versatum  plerasque insuper artes quibus usus vitae 
communis indiget, et inter alia educationem  ac cultum  arborum  
et Sylvarum sibi ita familiares reddidisse ut hac artes non in- 
dustria et stúdió per Eum aduisitae, séd Eidem connatae vide- 
antur, rara uberioris ingenii felicitate defectum officialis 
exercitationis quo per sinistram  livoris interpretationem  argue- 
retur domestico usu et praxi suplendo. Iám verő inculpatam  
m orum  integritatem  indefessam in concreditis sibi negotiis assi- 
duitatem  et diligentiam, obedientiam  erga superiores, sincerita- 
tem erga páros inter virtutes ejus com m em orari eo quod in 
dubium  vocentur a nem ine superfluum , D uguum  proinde cen- 
seri qui pro consequendis aliorum  honorum  gradibus superio- 
rum favori et aequanim itati ac Benevolentiae com m endetur.

Quo Super nos Litteras Testimoniales fide officiali et authen- 
tico I. Com itatus Sigilli m unim ine roboratas Eidem spectabili ac 
Generoso Domini Volffgango Bolyai de cadem extradaudas du- 
ximus et concedendas com m uni lustitia et aequitate suadente.

Dátum  anno die Locoque supra notatis.
Stephanus C. Miko, m. p. 

adm inistrator (L. S.)
Alexius Könczei m. p. Vnot."

(Fordítás:)
„Mi, az erdélyi nemes Felső-Fehér várm egyei 111. H ivatala (...) 

1820. február 13. napján (...) tekintetes és nemes Bolyai Farkas
nak, a híres M arosvásárhelyi Református Kollégium m atem ati
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ka és term észettan tanárának alázatos kérésére az alábbi bizony
latot kiadjuk.

Születési körülm ényeinek, nemesi szárm azásának ismereté
ben, valam int kiváló tehetsége, elismert jó tulajdonságai, szilárd 
jelleme, a közélettel kapcsolatos nézetei ismeretében, és tekintet
tel arra, hogy fent nevezett ennek a m egyének felső körzetében 
honos, továbbá arra, hogy kortársai előtt is így ismeretes, nem 
késlekedünk a jelen közhitelű bizonylatot kibocsátani.

Nevezett tekintetes és nemes Bolyai Farkas az ősi és tekinte
tes Bolyaiak törzséből szárm azik, s m iután ifjúságától kezdve 
tanulm ányait oly kimagasló eredm énnyel végezte el, hogy ne
vének fénye nemcsak társai közül emelte ki, hanem  példaképül 
és díszéül szolgált m indenkinek, később pedig híre szájról száj
ra elterjedve a m űvelt Európában is fényesen ragyogott.

Hazaérkezése után személyes megjelenésével messze fölül
m últa addigi jóhírét is, és m egválasztatott az illusztris M arosvá
sárhelyi Református Kollégiumba a matézis, a fizika és a kémia 
nyilvános rendes professzorának. Ezen állásában nemcsak a 
zsenge ifjúság hazaszeretetét ápolta, és nevelőm unkájában bölcs 
m ódszereivel oktatva m unkálkodott kitartással, hanem ritka 
nagy képességeit és találm ányait a nép javára is hasznosította, 
úgyannyira, hogy kötelességének látta rendszeresen útra kelni 
és a vidéki tanultabb em berek megsegítésére is juttatni idejéből.

A tekintetes és nemes Bolyai Farkast nem csupán az elvont 
m atem atikai és term észeti vizsgálatok foglalkoztatták, hanem 
azoknak gyakorlati hasznát is értékesíteni akarva igyekezett a 
hétköznapi élet feladatait is szolgálni. Egyebek közt a fák és er
dők életében is otthonos volt, bár ezen foglalatossága nem szak- 
képzettségének eredm énye, hanem  veleszületett képességeinek 
tulajdonítható. A róla irigységből kedvezőtlenül vélekedők sze
rint fenti tevékenységei csupán háztáji használatra és gyakorlás
ra lehetnek elégségesek.

Feleslegesnek látszik védelem be venni őt, ismerve megtá- 
m adhatatlan  jellemét, a rábízottakkal végzett kitartó és szorgal
mas m unkáját, felettesei iránti engedelm ességét, m unkatársai
hoz való őszinteségét.
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Ennélfogva javasoljuk a kérvényezett m agas állás elnyerésé
re; a felsőbb hatóságok kegyére és jóakaratára feltétlen m éltónak 
találjuk. (...)

Gróf Mikó István intéző Könczei Elek (al)jegyző"
(Fordította: Tónk Sándor)

2. melléklet
A  Főkormányszék leirata Felső-Fehér vármegyéhez.

Saera Caesareo Regia Apostolicae Majestatis Magni Principis 
Transilvaniae Siculorum Cornitis Domini Nostri Clementissimi 
Nomine

(...) Onessta Universitas! Salutem et Gratia Caesareo Regiae 
incrementum (...) A folyó hónap5*' 13 napjáról költ azon hivatalos 
jelentések Kegyelmeteknek, melyben m agok kebeléből ereden
dő, és mostan a M. Vásárhelyi Ref. Collegiumban Máthésist, 
Physicát és Chym iát tanító Professor Nemes Bolyai Farkast az 
ezen Nagyfejedelemségbeli Cam arális Erdők fő Inspectorának a 
néhai Guilleaum e Athánásius halálával ürességbe jött statiójára 
ajánlották, mai napon a Királyi Kincstartó Tanácshoz -  m int az- 
hol az em lített Hivatalra nézve az Ő Felsége kegyelmes paran
csolatja szerént concursus fog tartatni -  illő ajánlás mellett 
általküldettetvén, egyszersm ind Kegyelmeteknek is m eghagya- 
tik, hogy ajánlott Bolyai Farkas ő kegyelmét a tartandó concur
sus alkalm atosságával a tisztelt Királyi Kincstartó Tanács előtt 
lejendő magajelentése és valam int tudom ánya, úgyszintén más 
egyéb közérdem eiről szóló bizonyságleveleinek oda lejendő bé- 
nyujtása végett metnül előbb utasítani el ne mulassák.

Die 2-a Mártii 820.
In rekiquio attestor sua Majestas benique propeusa maner. E 

Regio Magni Principatus transilvania.
B. Joannes Jósika Ladislas Csedő cancellár 

B. Nic. Kemény
*A március 2-án keltezett levél nem utalhat m últ időben 13-ra, csak 

február 13-ra.
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3. melléklet
A  Marosvásárhelyi Ref. ev. kollégium házikonzisztóriuma által 1820. 
március 12-én kiállított szolgálati bizonyítvány

Nos Dom esticum  111. Collegii Reformatorum  Agropolitani 
Consistorium  dam us pro m em ória singulis quibus expedit ac 
universitis harum  nostrarum  serie Litterarum m ediante quod 
cum  essem us die duodecim a mensis Mártii ac in solito pro tem- 
pore nostrae congregationis Loco ad publica aequo ac privata 
praefati Collegii negotia Spectabilis ac generosus Dominus Volf- 
gangus Bolyai de eadem  Com m em brum  hujus Consistorii, Pro- 
fessor quippe praedicti Colegii M atheseos Physicés atque 
Chimiae publicus O rdinatiurs et petiit a nobis honorifice; quate- 
uus de facta praem em orati num eris sui questione, deque vitae 
apud nos actae ratione fide dignum  ubi im peratinem us testimo- 
nium . Quo circo cum  justa petenti non sit denegandus assensus, 
huic tam  honestae ejus petitioni nulla ratione deesse voluimus, 
quin imo hanc illő ablatam  nobis de codem testificandi tam op- 
portunam  occasionem lubenter et alcri animo acceptavimus.

Testam ur itaque bona fide praelaudatur Dominum Volfgan- 
gum  Bolyai Virum  intigui eruditione conspicuum , singulari in
genii acum ine praeditum , aliisque animi datibus egregiis eximie 
ornatum , eas quarum  docendi provincia eidem est dem andata, 
scientias stúdiósáé Inventuti sum m a industria, indefesst laboré, 
et quidem  cum  insigni eorum , qui sgacitate ingenii ad has subli- 
mes, et altioris indaginis Disciplinas percipiendas pollerent, 
em olum ento tradidisse per amos quindecim , in dimensioribus 
item M athem atice peragendis exercuisse, nec non in experimen- 
tis et Chemicis observationibus excoluisse animos discentium; 
caeteraque num eris sui officia rite exequntum  fuisse.

Lingnarum  ad hacc variarum  in cognitione adeo esse excul- 
tum , ut sive loqueretur sive scriberet idiomate Linguae Latinae, 
Germanicae, Gallicae, Anglicae ten Hungaricae, aut Valachicae, 
constacet eum  in his om nibus artem loquendi expedite scriben- 
dique prom te et quam  optim e colere, docum ento denique esse 
H ortum  Domicilio suo professorali adjacentem quid quantunv
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que efficere in arborum  tam  hortensium  quam  sylvestrium  cul- 
tura data ad id am plior opportunitate valeat, quem  antea fere 
neglectum et desolatum  am oenistinum  pláne reddidit; m orum  
denique probitate integritate vitae exemplum  quod sequeretur 
laudatue om nibus curae suae et institutioni comm exhibuisse. 
Quibus ita pronti vere et sincere expotita sunt se se habentibus 
has eidem Viro Testimoniales subscriptionibus m anuum  et si- 
gilli publici sunim ine, roboratas dandas duxim us atque conce- 
dendas. Dátum  signatum que in Libera Regiaque Civitate Maros 
Vásárhely die Duodecimo Mensis Mártii Ano Domini Millesimo 
Octingentesimo vigesimo.

Michael Comes Teleki m. p.
Supr. Insp. C urator 
Dániel Zeyk m. p.
Inspector C urator 

Georgius Dósa de Makfalva m. p.
Juris Professor p.o.d.p.t. 

rector 
Johannes Antal m. p.

Philologiae Professor et 
Paedagogarcha"

(BAP 1/5)

(Fordítás:)
Mi, a M arosvásárhelyi Református Kollégium házi konzisztó- 

riuma tudom ásul adjuk m indazoknak, akiket illet, és általában 
m indenkinek ezen levelünkkel, hogy am ikor március 12. napján 
a szokásos helyen és időben összegyűltünk azon célból, hogy a 
szokásos m ódon a fent nevezett Kollégium folyó ügyeit m egbe
széljük, jelen volt körünkben a tekintetes és tiszteletrem éltó Bo
lyai Farkas úr is, a konzisztórium  tagja, a fent nevezett 
Kollégium matézis, fizika és kémia nyilvános rendes professzo
ra, aki tisztelettel kérte tőlünk, hogy m agatartásáról, valam int 
tevékenységéről hiteles bizonyítványt adjunk ki számára.
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Ezen célból, s mivel jogos kérését tőle m egvonni nem volna 
méltó dolog, sőt az általa kért bizonyítvány kiadását méltányos 
időben részünkről kötelességünknek tudjuk, a bizonyítványt 
készséggel kiadjuk.

Egész jóhiszem űséggel tanúsítjuk tehát, hogy a kitűnő Bolyai 
Farkas urat rendkívüli tehetségnek, éles elmével és sok más ki
váló tehetséggel díszített jeles férfiúnak ismerjük, aki az ifjúság 
oktatásában a rábízott tanítói m unkakört kitartó szorgalommal, 
nagy tudással látta el, ezenkívül fáradhatatlan m unkával a ma
gasabb tudom ányokban való kutató m unkában is kitűnt, melyet 
tizenöt éven át az ifjúság gyarapodására átadott.

H asonlóképpen m atem atikai vizsgálódásainak eredményeit 
előadásokban ismertette; nem különben a kísérletezésben, a 
vegytani megfigyelésekben tanulói lelkét kiművelte, és a többi 
tisztségeit és m egbízatásait is pontosan ellátta. A különböző 
nyelvek ismeretében annyira tökéletesítette magát, hogy beszéli 
és írásban is bírja a latin, német, francia, angol nyelveket, akár
csak a m agyar, román nyelvet. Köztudom ású, hogy ezeken a 
nyelveken a beszéd- és íráskészségét pontosan és tökéletesen ki
művelte. Az is tény, hogy tanári házának kertjében gyümölcs- 
és díszfákat ültetett s azok hasznosításában is kitűnt, úgyannyi- 
ra, hogy a m últban m ajdnem  egészen elhanyagolt és megműve- 
letlen területeket bám ulatra méltó m ódon átalakított.

Erkölcseit illetően m intaképe a becsületnek és a feddhetetlen 
életnek, s tanításaiban ezt a gondjaira bízottakra is ráruházta.

A fentiekről s arról, am it a valóságnak megfelelően és őszin
tén róla beszám oltunk, bizonyítványt állítottunk ki, aláírásunk
kal és hivatali pecsétünkkel m egerősítettük.

Kelt és aláírattatott M arosvásárhely szabad királyi városban 
1820. március 12-én.

Gróf Teleki Mihály 
főfelügyelő gondnok 

Zeyk Dániel 
felügyelő gondnok 

Makfalvi Dósa Gergely 
a jogtudom ány professzora, rektor 

Antal János 
a filológia professzora és nevelő

(Fordította: Tónk Sándor)
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4. melléklet
Részletek Bolyai Farkas 1820. április 4-én Bécsbe, fiához írt leveléből.

(...) „A statio igen jó: ezerötszáz Rh flór. ezüstbe, azonkívül 
montanisticus consiliarusi szálláspénz, 6 Rfh ezüstbe mihelyt ki
m ozdul m indennapra a rendes fizetésin kívül; ha akar s nem 
rest, nagy részin az esztendőnek m ind kiurnum ot is vehet; 
azonkívül sok naturale is van; úgym int 36 öl tűzifa, búza, zab, 
széna, szalma -  a rendes lakás Szebenbe(n) volna, de Vásárhely 
felé is volna sokszor utam  -  taníttatni kellene, m ikor helyt vol
nék. M athesist (keveset) a Forstwesen-t; nállam van a m anualis 
most acta s más arra való könyvek; csak részszerint új dolog ne
kem, könnyen hozzájutok, noha nem m unka nélkül: az igaz, 
hogy ezzel se közeledem az Otium haz, m ely töllem m indinkább 
fut; szinte el is fáradtam  m ár kergetni. Otium  Divos rogat in pa- 
tenti... Post equiem sedet atra cura... De a házom  állapotja abso- 
lute kénszerít próbálni; (...)

A testvérem most nemrég itt volt néhány napokig: ő fáradott 
legtöbbet a fenn írt dologba; ő vitte bé Szebenbe is a Thesaurari- 
atushaz írt deák instántiám at a mellé tett docum entum okkal, s 
eljárta ott a tezaurariust, consiliariusokat, s a Prím áshoz is elfo
gott menni, hogy közbenjárását meginstálja; ugyanő vitte el m a
gával az ő Felségének írt instántiám at a hozzá tartozó 
docum entum okkal; azt ígérvén, hogy a Petrasko úr felindulásá
ra ide fogja küldeni; mind ezen óráig várék, hogy ahhoz képest 
formáljam levelemet; s m ost ezért hagytam  ezen levél m egírását 
olyan későre, hogy m ár ezúttal sok dologról, melyről írni kíván
nék, írnom lehetetlen (...) Úgy gondolom , a testvérem  egyenesen 
hozzád küldötte, félvén, hogy én elhalogatom; úgy ő maga írt 
neked, s m egtanított, m it cselekedj; m indazáltal Szentgyörgyi és 
Szász úrékkal a dolgot közöld; ha szükséges, az Udvari Kamara 
praesesséhez, Korinszki úr ő extelentiájához is menj m agad el; 
az instantiát Szentgyörgyi úr vagy Szász úr m egírhatná; a Tabu- 
lae Praeses m ondotta, hogy nem ártana, hogy az Udvari Kama
ra ne láttatnék elmellőztetni; a compellatio ez volna:
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Euer Excelenz 
Hochöbliche Kaiserlich Königliche 

Hofkammer!

A Tabulae Praeses m ondá, valam int azt is, hogy meg kellene 
említeni, hogy Die Documente sind Seiner Majestát eingereicht
-  és m egírnám  azt is, de m ár absolute kifogytam az időből, ezt 
is nyakra-főre írom. B. Miskének, aki ott sokat tehet az Udvari 
Kam aránál s thesauriariusnak fog jőni, többen írtak. Székely Mi
hály úrnak is reményiem  írtak. Oda is talán el kellene menned 
udvarolni.

Ébrejd fel! s tégy m indent meg (a jó célra jó, azzal a jósággal 
megegyező eszközöket) légy bátor (am eddig a m odestia bocsát). 
Audaces fortuna juvat, tim idosque repellit. Egy kissé lépj ki a 
világ hadi mezejére; ha vesztettél lesz is, győzedelmesen térsz 
vissza, ha jól viselted lesz m agad. Virtus repulsae nescia sor- 
diae... legalább a készség egy szerető atyáért való áldozatra 
m indenkor kedves visszatekintet lesz, s belső nyugalm odra 
szolgál, és egy kép lesz azon galleriába, melyet végre a lefolyt 
élet után nem szaporítunk, csak nézünk. Nehogy a dolgot elha- 
logadt; siető, ott úgy lehet csakham ar eldőjtik; a Thesaurariatus- 
tól m ár fel fogott indulni; s azt mondja a Tabulae Praeses, néha 
harm adnapra eldől. Az egész házunk szerencséje (s a tiéd is) fo
rog fenn (...) A thesaurariatusnak deákul írtam (...) leírom, hogy 
lásd, s ha ő Felsége valam it talál kérdeni, inkább tudd, mihez 
tartsd m agad. A thesaurariatusnak ezt írom:

Excelsum Thesaurariale Caesareo Regium Consilium!

Cum  Sacratissima Sua Majestas Tenore Benignae e Regio Hu- 
jus Principatus G ubem io sub Nro. 897 em anatae Ordinationis, 
defunctum  Prim arium  silvarum  Inspectorem e civibus Transil- 
vaniae supplere clem enter propensa sit; atque ego Professor 
M atheseos Physicesque per 15 annos in Collegio Agropolitano 
publicus ordinarius, tem pore feriarum  testantibus humillime 
advolutis sub A ./ B ./ C ./ D ./ Documentis, tam procreandis
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alendisque varii generis arboribus sepibusque vivis, quam  cum  
parsim onia ligni exstruendis aedificiis terreis variisque passim  
fornacibus, operám  hand inutiliter loxaverim; verecundoqui- 
dem voltu, hand tam en sum m a tem eritate hum illim e audere 
audeo, supplex orans; ut sub auspicio Sacratissimae Suae Majes- 
tis, benigne de posteris, quos tristes inter calvos jam-jam exutos 
montes hyemes m inantur, prospicere dignatae, fini maximé su- 
lutari inserviendi am plior mihi cam pus aperiatur, nec ea solum 
quae est combustibilium  quantitas m oderato et p rudenti usu, ac 
sepium vivarum  introductione, pluribusque aliis quibus ligno 
parcitur mediis, sarta tectaque servetur; verum  etiam nuda 
m ontium  juga, ubi contra furentem  solis aestum  nec pecus ne- 
que viator ullam hospitalem  reperiunt um bram  resonantibus 
silvis vestiantur; et in gratiae pleno Suae Majestatis gloriose reg- 
nantis Lumine, aurens revirentium  desertorum  risus novam  
animam spiret.

Quem in finem Gratiae et favori Excelsi Thesaurarialis Caesa
reo Regii Consilii hum illim e me recom m endare ausus, profun- 
dissimi venerationis cultu persevero Ejusdem Excelsi 
Thesaurarialis Caesareo Regii Consilii hum illim us et obedientis- 
sium us servus

(Fordítás:)
(...) A M arosvásárhelyi Kollégiumnak 15 éve vagyok m ate

matika és fizika tanára. Az alázattal mellékelt A /  B / C /  D / d o 
kum entum ok igazolást adnak arra vonatkozólag, hogy eddigi 
tevékenységem nemcsak az élőfák szaporítására és gondozására 
terjedt ki, hanem a vályogházaknak építésére és a különféle ke
mencék számára használatos faanyagok alkalm azására is, m ely
irányban nem kevés eredm énnyel m unkálkodtam . M erész 
kérésemet azzal is alá szeretném  tám asztani, hogy ő szent Felsé
ge gondoskodása folytán m egakadályoztassék a m ár-m ár telje
sen lekopasztott hegyek további pusztítása, s a fenti veszély 
elhárítása részemre egy új pálya m egnyílását jelentené. így nem 
csupán a tűzifa mérsékelt és ésszerű felhasználása, az új ültetvé
nyek biztosítása, többféle fáknak másféle úton-m ódon való
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m egkímélése, meg a házfedelek jó karban tartása biztosíttatnék, 
hanem  eltűnnének a kopasz hegygerincnek is, ahol a nyári per
zselő napon sem a m arhaállom ány, sem az utasem ber nem 
nyerhet m enedéket a viruló erdők hiányzó lombja miatt. Szán
dékom , hogy őfelsége dicső uralm a fényében az elhanyagolt táj 
felvirágoztatva m egújult lélekkel élhessen.

Fenti célok elérésére bátorkodom  ajánlani magam a császári 
és királyi fenséges kincstári hivatal szolgálatára, legmélyebb 
tiszteletem  kifejezésével a császári és királyi Kormánytanács
nak.

Legalázatosabb és legengedelmesebb szolgájuk."

(Fordította: Tónk Sándor)
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