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Oláh-Gál Róbert 
 

Bolyai János emlékei természetrajztanáráról 
 

Bolyai János így emlékszik vissza természettan-tanárára: „Tanultam 
Borosnyai alatt is kevés természet-históriát, vagyis inkább leírását, s jelesen kevés füvészetet 
is, mi már más formálag volt kedvem szerénti.” 

Bolyai János nem rajongott a költészetért, de elgondolkodtató, ahogy 35 
év múltán megmaradt emlékezetében természetrajz tanárának, Borosnyai 
Lukáts Jánosnak1 az óráin tanult verssor:  

 

„Tin, tin, tin, 
a szava járása 
Orá, cséhi, áhi, 
a’ belé-ugrása.2” 
 

Borosnyai Lukáts János az első természetrajzot oktató professzor volt a 
Marosvásárhelyi Református Kollégiumban. Versbe foglalta természetrajz 
leckéit, és valószínű, hogy azokat begyakoroltatta a diákokkal. Ezért maradha-
tott meg Bolyai János emlékezetében is néhány versszak. Ma megmosolyog-
hatjuk e módszert, lehet, hogy nem is volt hatékony, de az biztos, hogy eredeti 
volt. Bolyai János 35 év múlva is emlékezett e módszerre, és – annak ellenére, 
hogy nem szerette a költészetet – maga is gondolt arra, hogy jó lenne, ha saját 
tanait is ilyen formába öntené. E tény inkább Borosnyai tanítását dicséri, 
mintsem hogy elmarasztaljuk ezért, vagy megmosolyogjuk. 

Egyébként Borosnyai versbe szedte Marosvásárhely történetének egy 
fejezetét is, de kéziratainak nagy része elkallódott, és így nem tudhatjuk meg 
Marosvásárhely akkori négy fertályának versbe foglalt mindennapi életét. 

Bolyai János kéziratai között a következő kis feljegyzést találtam, ami lé-
nyegében a költészetről szól. Átírva a közreadó szavaival és értelmezésében:  

 „Egy szóval a matematikus úgy van a’ költészhez: mint a’ józan a’ részeghez vagy 
az egészséges, vidám, kiderült, csendes, nyugodt elméjű  a’ félszeghez. Bárki eldöntheti, 
melyik legyen kívánatosabb és jobb állapot? 

Bolyai Farkas még egy Schillert is csak mint gyermeket úgy nézett; s azt mondta: 
hogy fia, az az követője Shakespearnak, ez a’ természetnek; s amabban nincs azon vad 
                                                           
1 Bolyai János Borosnyai-t ír, és  így maradt meg a legtöbb visszaemlékezésben, de a 
kinyomtatott könyvén így szerepel: Borosnyoi Lukáts János. 
2 Az 1826-ben megjelent Borosnyai könyvben így van: „Tui, tui, tui, a’ szava járása,/ 
Orotschi, Ahi, a’ belé ugrása.” 
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nedv, mely van ebben vagy ennél és, hogy Shakespeare, mint én állítottam Paganiniról többös 
vagy pluralis tehetség. Jean Paul hogy egység nélküli páratlan termékeny (’s Gaussról, 
Napoleonról, Krisztusról, Bolyai Farkasról) ’s mindenféle sok rész nem csak szép, de csoda 
szépségekkel rakott angol-kerthez hasonló. De Shakespearról is azt mondotta: hogy 
gyakran erőszakolt, mindig valami nagyot erőlködvén mondana gyakran időtlenje születvén. 
Jean Paulról, hogy ha 10-szer kevesebbet írt volna a’ 62 kötetje helyett, 10-szer becsesebb 
volna; így pedig idő-tülvén: melyeket csak bosszúsággal olvashatni, ’s hogy nincs is benne 
semmi egészen szép. Persze Bolyai Farkas érezte magában, hogy benne minden Shakespeare 
és Jean Paulok 100 szorosan és sokkal fölsőbb fokban föltaláltatnak3. 

A továbbiakban, Bolyai János véleménye szerint a matematikában is le-
hetne alkalmazni a verselést4, de  „lehetőleg jó móddal vagy jó rendelkezet mellett”. 
Szerinte azt kell figyelembe venni, ahogy a népköltészetben a „veresek mértékei 
vagy rythmusa” „rigmus” formában valósult meg. Majd felidézi a Borosnyai 
Lukáts János óráin tanult verssorokat: „Borosnyai egy bizonyos madarat ekkép 
jellemez: 

Tin, tin, tin, 
a szava járása 
Orá, cséhi, áhi, 
a’ belé-ugrása5 
Lep, Lep, Lep a’ hívó, 
de cip cor cor zor igen kelletlen ejtése. 
 

’S hogy a’ vers-idom, mint csak idom vagy külső, még a’ költészetnél is lényegtele-
nebb, ki nem látja szándoklok azonban a’ maga’ hellyén egy  új vagy eredeti vagy természe-
tes és lényeges verselési módot értelmezni: mi-szerint bármely tan önként már szükségeskép 
versekben állanol-elő. De ez perse se egészen más szellemű vagy más huron pendül. 
Érzelgős,...pedánt...” 

Bolyai Jánost 1813-16 között tanította Borosnyai Lukáts János. Bolyai 
János által fejből idézett rész 1826-ban így lett kinyomtatva:  
                                                           
3  TBK BJ 207/1 
4 NB. Hogy a’ nyu-jelnek jelen-tanban (általam) javasolt elhagyása által az eddigi 
versek mértékei vagy rythmusa – lehetőleg jó móddal vagy jó rendelkezet mellett – az 
alsóbb nép’ osztály gyermekeire szájában rigmus  – néha némi csökkenést szenvedne 
vagy az kifordulna akiről; arról nem tehetek, ’s az nem is érdemel semmi tekintetbe 
vételt:  ’ vers-idomot úgy sem kérte eddigi egy értelmes is lényegesen a’ költészethez 
tartozónak, tudhatolva azt, hogy lehet költészet prozában – mint például Jean Paulnál, 
ki sem írt egy verset is, és másoknál és proza versekben, például midőn – Borosnyai 
egy bizonyos madarat ekképp jellemez:… 
5 Az 1826-ben megjelent Borosnyai könyvben így van: „Tui, tui, tui, a’ szava járása, / 
Orotschi, Ahi, a’ belé ugrása.” 
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„A’ havasi Pinty6 is feketék izei, 
Farkán is feketék nagy tollak szinei. 
Hát e szokott é énekelni? 
 Kedves hangja, ’s nem tsak tud könnyen fütyelni; 
De még concertbe is tudna énekelni. 
Mi a’ szava járása? 
Tui, tui, tui, a’ szava járása, 
Orotschi, Ahi, a’ belé ugrása. 
Van é a’ vastag orru nemnek vagy egy fajtája? 
 Szárnya nagy tollával sárgás Zöldike7 is 
Egy fajta, ’s mint húsa, kedves éneke is. 
Szavárol meg lehet é esmerni? 
 Jack, jack, modra szokott inkább tsak tsehelni; 
De schwointz szot át, ha helyit tudja lelni8.” 
 
Érdemes alaposabban fellapozni Borosnyai természethistóriáját. Köny-

vét e szavakkal ajánlja a tanulóifjúságnak: 
 
„Serkentő szó 
A természet nagy, gyönyörködtető, és hasznos Könyve mindenütt mindenek minden-

kor nyitva áll, hogy vegyük abból élelmünket, ruházatunkat, és gyönyörködtetéseinket; még 
is fájdalom! azt nem használjuk Hazánkban, úgy a’ mint kellenék; hanem mintegy 
megvetve heverni engedjük, más pallérozott nemzetekhez képest, Hazánk szégyenére; sőt 
nagy kárára. 

Ne vegyétek azért Hazám kedvelt Tudósai rossz néven, hogy én hanyatló vénségemben 
is illy jádzó versekkel kívánok ébreszteni. Ugyan is mit nem tesz’ egy búzgó Hazafi, ha társát 
még békesség idején is a’ tudatlanság és restség miatt ollykor éhel is meghalni látja, hallya. 
Ez csak, ’s az én kedves hazámfia boldogíttásabeli buzgoság tett engem illy bátorrá. 

A’ régibb ’s híresebb bölcsek még a’ fákat is szollaltatták, csak hogy használlya-
nak, és Prpheus is mit nem csinált? Én hát hogy ne énekelnék azzal a’ sippal, melynek ha-
llására a’ gyerekek inkább ügyelnek, mint a’ leg komollyabb bölcsek tanitásaira. 

Hadjuk el tehát, hogy nézzék gyermekeink udvarainkan, míképpen tanítja fiait élni 
a’ tyuk. Ne engedjük tovább is őket az Atillával örökösített mezei legeltetés oskolájában, a’ 
káronkodásban, verekedésben, tolvajságnam és a’ Város piattzain a’ hiúságban, 
kofaságban, és fényőzében gyakorolni magokat; hanem vezessük ezen ártatlanságot tanító 
                                                           
6 L. Loxia pirrhula 
7 L. Loxia chloris 
8 p. 40. 
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könyvek olvasására, hogy járjanak, mikor idejek és kedvek vagyon, kertekben, réteken, 
erdőkön, mezőkön hegyeken, völgyeken; sőt a’ havasok’ tetejein is hasznonnal és 
gyönyörúséggel; hogy tanulhassanak a’ Természet könyvéből mindent esmerni, le írni, rajzol-
ni, majmolni, festeni, faragni, szaporítani, egyszóval jó czélakra használni, mikor kedvek 
van, és nem szégyellik, hogy a’ tanulás palástya alatt ne legyen alkalmatosság a’ helyeséget 
vagy rettséget megszokni; hanem légyenek elevenek, munkások és szorgalmatos vidám 
Hazafiak. Így szerezhetnek ők csak egy ollyan’ fundust, mellynek kamattyaival magokat, 
hazafi társaikat és a’ Hazát boldogíthattyák; sőt Paradicsommá is tehetik. E’ nem 
lehetetlenség; sőt így a’ korhelség is válik unalommá, és vénségiben is az illyen hazafi 
használhat, gyönyörködtethet, csak szoknánk hasznoson tanulni. E’ lehet hát az én serkentő 
szóm: Az is lessz ez, akkor is mikor a’ sarló az Isten megért gabonája tövíre vettetik, 
utolsó serkentő végszomj, ’s jó Hazámnak boldogságára szánt Testamentumom. 

 
 

Természeti Historia 
 

Bévezetés. 
 

Mivel szereted inkább idődet tőlteni? 
Körülöttem mindent szeretek vi’sgálni, 
’S azokból, ha lehet, játékat csinálni. 
Ha szereted magod korül vi’sgálodni mit tapasztalsz? 
Látom, hogy itt ember furt, faragott, festet; 
Még is többet látok természetes testet. 
A’ Természetes teset meg tudod-é külömböztetni? 
Ha a’ Természetet, természetesebben 
Majmolyuk, esmérem, igaz, nehezebben. 
Hát a’ mesterséges test, hogy tettszik ki? 

Ugy, hogy ha rendel, nézem ’s okossággal, 
Hogy mesterséges test, tettzik valósággal. 
A’ természetes testhez hasonlot csinálsz-é? 
Madárt csalt még csak egy Appeles’ szőllővel, 
Ritkán dicsekszünk most de illy mester fővel.” 
 

Könyvének ezt a fejezetét így nevezi: 
 

„1. Sereg: A’ szárazi madarakról”, 
 

majd a következő részekre osztja: 
 

ELSŐREND A’ ragadozó madarakról 
MÁSODIK REND. A’ könnyű orrú madarakról. 
HARMADIK REND A’ harkály neműekről. 
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NEGYEDIK REND. A’ holló, és varjú nemüekről. 
ÖTÖDIK REND. Az éneklő kisded madarakról. 
HATODIK REND. A’ tyúk neműekről. 
HETEDIK REND. A’ strutz nemű madarakról. 
NYOLTZADIK REND. A’ gázló madarakról 
KILENTZEDIK REND. A’ lúd lábúakról.” 
 

Még egy kicsit olvassunk bele a 21. oldalon található Harmadik rendbe 
 

„A’ harkály nemüekről. 
 

Miket értesz a’ Harkály nemü madarokon? 
 Miknek kurta lábok, keskeny orrok vagyon, 
 ’S ebből vékony nyelvek nyúl ki sokszor, nagyon. 
Mondj példát? 
A’ Harkály, Fa tetű, Külű, és Tekermény, 
A’ Colibri, mely is egy kényes teremtmény. 
Harkály nemét hogy külömbözteted meg? 
 Orra, mely sok lapu, ékre hegyesedve, 
 ’S orr lyukai sertés tollakkal van fedve. 
Mit jegyesz meg rollak? 
 Két körmes ujjai szembe kaptsalodnak, 
 ’S hanyattán is azzal, ha kell fenn akadnak. 
Hát nyelvekről mit tudsz? 
Tsudáson nyujtják ki gelesztás nyelveket, 
Mikor fa lyukábol vesznek ki férgeket. 
Ékes orrok valyon mire való? 
Hernyoért, ’s bágárért, a’ fát meghántani, 
Készek, ’s még falról is vakolást bontani. 
Ezek hát kárt is tesznek? 
 Sőt mikor férgeit a’ faknak ki szedik, 
 ’S tisztitják, a’ fa is egésségesedik. 
Emlits vagy egy harkály fajtát? 
 A’ Fekete9, melynek méltán lehet feje 
Esmeretes, mivel scarlát szín teteje.” 
 
Lássunk egy részletet a 25–26. oldalakról: 
 

„Mutattya magát a’ marha legelőn egy bóbitás madár, mi az? 
Upupa10 Nem nevet ád maga hangjával, 

                                                           
9 L. Picus Martius 
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De fajtájét, jegyzi tarka bobitával. 
Mit tudsz rolla? 
 Tzifra, ’s bűszke madár, ha kontyát fel űti, 
 Haragszik, a’ nyűvet, ’s bogarát szereti. 
De miért hivják Büdös Bankának? 
 Mindenféle állat ganájját turkállya, 
 Hogy onnan meg évő bogarát ki válya. 
Igaz é hogy ember ganéjból tsinálná fészkét? 
 Irják, hogy költene oly gyüjteményre is, 
 De tekintsük előbb fészke helyére is. 
Miért mondod azt? 
 Többnyire tojássát rakja oly helyekre, 
 Hová az eső víz bé foly a’ fészkére.  
Hogy azután hogy lesz? 
 Ganaját is onnan, mint más, ki nem hánya, 
 Igy hát lehet bűdős fészke maradvánnya? 
Van é haszna? 
 Sok bogarat pusztit, ’s az aërt tisztitya, 
 De a’Sidok törvénnye öket enni tiltya. 
Ugyan bizony hát husát ki enné meg? 
 Az Oloszok őszszel, mert kövér, el veszik 
 Fejét, ’s mint jó ízű fürj húsát, meg eszik. 
Van é még egyéb haszna? 
 Szivit, vérit, nyelvét, tollát mind használták 
 Régen, ’s tréfálni is véle nem utálták. 
De hát vérinek hogy vették hasznát? 
 Azt, ha le feküdtek pulsusokra rakták 
 ’S azzal leg kedvesebb álmokat láthatták.” 
 

A büdös banka életviteléről magam is beszámolhatok. Csíkszeredától 6 km-
re fekszik Csiba telep, melyet az 1925-ös évektől főként pásztorok leszárma-
zottai népesítették be. Ott van egy kis hétvégi kertem, és benne egy 
hagyományos falusi pottyantós vécé. Azt persze nagyon ritkán használtuk, és 
ide befészkelt egy bóbitás banka. Kibérelte, így egész nyáron nem tudtuk 
használni. Hat fiókát nevelt. Érdekes volt, mert azok nem akartak kirepülni, és 
a tojó azt a technikát alkalmazta, hogy a végén már nem etette, csak kintről 
hívogatta a fiókát. Így is a hat fióka kirepültetése közel egy hét alatt történt.  

                                                                                                                                                    
10 L. Upupa Epops 
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Azt nem tudom, hogy Borosnyai hol figyelte meg a búbos banka 
életvitelét, de az általam tapasztaltak is tanúsítják annak valóságát. Hogy 
biológiai leckéi ennyire élvezetesek voltak, azt bizonyítja, hogy azokat bizonyá-
ra a saját megfigyelései és tapasztalata mondatta.  

Ma már nyelvtörténeti emlék is, de ki tudta, hogy a büdös banka húsa 
olyan ízű, mint a fürj húsa, fogyasztható, és ki tudja, hogy a vérét a pulzusra 
téve legkedvesebb álmunkat láthatjuk. Érdekes, hogy Bolyai János két  olyan 
sort is idéz, amely nem található meg Borosnyai 1826-ban nyomtatott 
könyvében. Valószínű, hogy a leckéinek anyagát még tovább cizellálta a 
kiadásra. 

 
A Borosnyai Lukáts család rövid története 
 
„Borosnyai Lukács János unokája volt nagyborosnyai Borosnyai Lukács János, 

Erdély első diplomatikus református püspökének, ezen család alapítójának, mely Maros-
vásárhely városának három főbírót adott II. János, I. László és II. Pál honvédszázados és 
képviselőben; három papot a vásárhelyi egyháznak I. Jánosban, a család-törzsében és két 
fia: I. Simon és I. Györgyben. 

Atyja I. Simon, a marosvásárhelyi egyháznak 1767–1802-ig első nagypapja, anyja 
svájci nő volt.11” 

 

Borosnyai Lukáts János a Ref. Kollégiumban 1797–1844 között tanított. 
Meghalt 1848. október 15-én. 

 

„Borosnyai Lukács Simon nagyobbik fia lévén Borosnyai Lukács János püspöknek, 
aki 1760-ban halt meg, amikor már a nagy Borosnyai Hollandiában volt. Akadémián, 
ottan megszerette egy özvegyasszony leányát, ezzel a leánnyal megegyezvén, éjszaka hozzája 
ment, vele akarván hálni, de az özvegyasszony a leánya ágyába feküdt, s Borosnyai azt 
tudván, hogy a leánya vagyon ott, az anyát elhálta; azután megtudván az esetet, el akart 
onnan jönni, de nem lehetett, hanem el kellett az özvegyasszonyt venni, s magával haza is 
hozta, aki már akkor időtöltött asszony volt. Ezért Borosnyait az anyja s atyafiai 
megvetették, ő is szégyenlette; csakugyan az úgynevezett ispotály-templomban Vásárhelyt 
pappá lett, ahol akkor a fizetés 80 forint s nem tudom hány véka gabona volt, ahol igen 
szegényen élt.12” 

 

Fogarasi Sámuel továbbá elbeszéli, hogy Borosnyai Lukáts Simonnak 
időtöltött felesége volt, nem járt társaságba, hanem naphosszat tanult és ké-
szült a prédikációira, és így lett nagyon híres pap. Később megtették a Maros-
vásárhelyi Vártemplom első papjának, püspöknek is megválasztották, de őt ezt 
                                                           
11 Koncz József: p. 206. 
12 Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974, p. 68.  



Oláh-Gál Róbert                                 Bolyai János emlékei természetrajztanáráról 
 

 95

visszautasította. Mikor II. József császár, a kalapos király Marosvásárhelyen 
járt, Borosnyai Lukáts Simon kísérte végig a városon, és a császárra is akkora 
hatással volt, hogy később Nagyszebenbe rendelte, és ott prédikáltatott 
magának. Fogarasi Sámuel, aki Bolyai Farkassal egy időben volt peregrinus 
Göttingenben, így zárja a „nagy” Borosnyairól írt krónikáját: Borosnyait „ifjú 
hibája tette nagy pappá.” 

Bolyai Jánosnak a bevezetőben megidézett soraiban a „nagy” Borosnyai-
nak a legnagyobb fiáról olvashatunk. Bolyainak természetrajz tanáráról jó 
véleménye volt, és emlékezetében megőrizte módszerét. Látván a költők gyors 
sikerét és népszerűségét, arra gondolt lehet, hogy az ő tanaira és elveire is 
jobban odafigyelnének, ha valamilyen vers formába öntené: 

 

„szándoklok azonban a’ maga’ hellyén egy  új vagy eredeti vagy természetes és 
lényeges verselési módot értelmezni: mi-szerint bármely tan önként már szükségeskép versek-
ben állanol-elő”. 
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