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A BOLYAI EGYETEM AZ ÜNNEPI AVATÓBESZÉD 
TÜKRÉBEN  

 
Kolozsvár Erdélynek hagyományosan a legfontosabb kultúrcentruma. A 

város, mely az I. világháború befejezéséig és a II. világháború alatt Magyaror-
szághoz tartozott, 1872-től kezdődően magyar nyelvű egyetemmel rendelke-
zett. A román hatalom ezt 1945-ben megszüntette, helyette egy szintén magyar 
nyelvű egyetemet létesített. Ez a két Bolyai tiszteletére a Bolyai Tudományegye-
tem nevet vette fel és 1959-ig működött. Az egyetemavató ünnepi beszédet 
Borbély Samu matematikaprofesszor tartotta 1946 januárjában. A cikk ennek a 
feledésbe merült beszédnek azokat a részeit ismerteti, amelyek az akkori kor 
szellemére jellemzők. 

Hatvan évvel ezelőtt létesült a Bolyai Tudományegyetem. Mindössze 
tizennégy évet „élt”, 1959-ben – mint önálló felsőoktatási tanintézményt – 
megszüntették. Erről az egyetemről óhajtok néhány gondolatot meg-
fogalmazni, elsősorban a nyomdafestéket soha nem látott avatóbeszéd tükré-
ben. Előbb tekintsünk át néhány történelmi körülményt. 

Az erdélyi felsőfokú oktatás viszontagságos történetével kapcsolatban 
csupán a gyökerekre utalok: 1581-ben Báthori István erdélyi fejedelem, ez idő-
pontban már lengyel király, alapított főiskolát Kolozsvárott a jezsuita rend 
segítségével, Bethlen Gábor fejedelem pedig 1622-ben Gyulafehérvárott hozott 
létre felsőfokú tanintézetet, amely 1642-ben Nagyenyedre költözött. Ezek és 
még más, valamivel alacsonyabb szintű erdélyi főiskolák sok változáson mentek 
keresztül a megszűnéstől az újjáalakulásig, az oktatási profil bővülésétől a nívó-
csökkenésig.  

                                                           
 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Történelmi Tagozata a Bolyai Egyetem alapításának 
ötvenedik évében emlékülést szervezett Kolozsváron 2005 novemberében. Ezt a tanul-
mányt ott ismertettem. Mivel a tervezett konferenciakötet megjelentetése az első pillanattól 
kezdve bizonytalannak tűnt, a tanulmány két, többé-kevésbé rövidített változata más 
képanyaggal, ill. képanyag nélkül, a szervezők jóváhagyásával napvilágot látott 2006-ban a 
budapesti Természet Világa, ill. a kolozsvári Erdélyi Napló c. folyóiratokban. Talán jó is, 
hogy a kötet nem jelent meg, mert így a tanulmányt azok olvassák, akik elsősorban 
hivatottak egy magyar nyelvű állami egyetem újraindítása gondolatának ébrentartására.  

A szerző 
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1867-ben, a kiegyezés évében két felsőfokú intézmény működött Kolozs-
váron: a Királyi Jogi Akadémia és az Orvosi Sebészeti Tanintézet. 

Emellett a Mikó Imre gróf támogatásával létrehozott Erdélyi Múzeum 
Egyesület is komoly potenciált képviselt, elsősorban a természettudományok 
területén. Így reális alap létezett az említett intézményeket magába foglaló tudo-
mányegyetem megteremtésére. 

A Királyi Jogi Akadémia részéről történt kezdeményezést az akkori közok-
tatásügyi miniszter, Eötvös József báró felkarolta. Hosszadalmas tanácskozások, 
országgyűlési előterjesztés, majd uralkodói jóváhagyás után 1872-ben nyitotta 
meg kapuit a tanulni vágyó ifjúság előtt a Kolozsvári Tudományegyetem, amely 
1881-től kezdődően az uralkodó, Ferenc József nevét viselte. A magyar állam 
óriási összegeket fordított az egyetem elhelyezésére alkalmas épületek megvá-
sárlására és építésére, a klinikák felszerelésére és könyvtárak létesítésére. De 
arról is gondoskodott, hogy a tudomány minden ágában olyan kiváló szak-
emberek irányítsák az oktatást és kutatást, akik valóban egyetemi rangot adtak 
az intézménynek. Nem is maradt el a siker: a XIX–XX. század fordulóján már 
nemzetközi tekintéllyel rendelkező tudományegyetem működött Kolozsváron. 

A román csapatok 1918. december 24-ei bevonulása után, 1919. 
májusában az egyetem tanárainak és diákjainak a katonai hatóságok fegyveres 
kényszerítése nyomán távozniuk kellett. Még a békekötés előtt, 1919-ben meg-
alapították a román tannyelvű Regele Ferdinand Tudományegyetemet, amely 
kárpótlás nélkül birtokba vette a Ferenc József Tudományegyetem minden 
javát. Ez utóbbi Szegeden alakult újjá, Erdélyben pedig megszűnt a magyar 
nyelvű egyetemi oktatás.  

Az 1940. augusztus 30-iki bécsi döntés lehetővé tette, hogy a Ferenc 
József Tudományegyetem visszatérjen Kolozsvárra, ahol még 1940 októberében 
megkezdte működését. A román nyelvű egyetem Nagyszebenbe és Temesvárra 
költözött. Persze értelmetlen lett volna Szegeden megszüntetni a kiválóan 
működő egyetemet, amely Szent-Györgyi Albert személyében Nobel-díjast is 
adott a világnak, viszont megszűnt a Ferenc József Tudományegyetem jogutód-
ja lenni. 

1944. október 11-én Kolozsvár városát a szovjet hadsereg szállta meg. Az 
egyetem akkori rektora, Miskolczi Dezső orvosprofesszor és a tanári kar ele-
nyésző része a városban maradt, és a megszálló katonai hatóságok engedélyével 
tovább működtette az intézményt Kolozsvári Magyar Tudományegyetem 
néven. 1945 tavaszán a Groza-kormány megalakulása után a küszöbön álló 
békeszerződésnek Románia számára kedvező befolyásolása érdekében nyitni 
kellett a nemzetiségek felé, ez vezetett azokhoz az I. Mihály király által aláírt 
törvényerejű rendeletekhez, amelyek a román tannyelvű egyetemnek Kolozsvárra 
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való visszatéréséről, a magyar nyelvű egyetem megszüntetéséről és egy új magyar 
nyelvű egyetem létesítéséről intézkedtek 1945. június 1-i hatállyal. 

 
 

A Bolyai Egyetem 
központi és egyúttal a 

Matematikai és Természet-
tudományi Karának sétatéri 

(Arany János utcai) 
épülete. Eredetileg, 1900-

tól kezdve Felső 
Leányiskola (1880) 

működött benne, melyet a 
kolozsváriak az alapító-

igazgatónőről „De 
Gerando” néven 

emlegettek 
 

 
E pillanattól kezdve a Ferenc József Tudományegyetem jogutód nélkül 

megszűnt, bár valójában két tényleges utódja is volt: az egyik Szegeden, a másik 
Kolozsváron. Kolozsváron az egyetem épületeit és felszerelésének nagy részét 
a román nyelvű egyetem vette át, a magyar nyelvű egyetemet volt középiskolai 
épületekben helyezték el. A magyar nyelvű Orvosi és Gyógyszerészeti Kar 
Marosvásárhelyre költözött, ahol 1948-ban önálló intézménnyé alakult. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Bolyai Egyetem 
Bölcsészeti Karának épülete 

– Ferenc József út (Calea 
Horea) 31. szám. Eredetileg 

a Marianum Római 
Katolikus Leánynevelő 
Intézet (1911) épülete.  

Jelenleg a Babeş–Bolyai 
Egyetem Filológiai Kara 

működik benne. 
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A Bolyai Egyetem Jogi és 
Közgazdasági Karának 
épülete – a Bástya 
(Constatntin Daicoviciu) és 
a Bartha Miklós (Emil Isac) 
utcák sarkán. Jelenleg a 
Műszaki Egyetem használja. 

 
Az új, magyar tannyelvű román állami egyetem 1945 decemberében vette 

fel a Bolyai nevet. Ezért nem véletlen, hogy az egyetemavató (egyben az első 
tanévnyitó) beszédet matematikus tartotta: Borbély Samu egyetemi tanár. Erre 
1946. februárjában került sor, mert a szervezési munkák elhúzódása miatt az 
1945/1946-os tanév 1946. február 1-én kezdődött, és megszakítás nélkül 
augusztus 1-éig tartott. 

Borbély Samu 1907-ben született Tordán.  
Elemi és középfokú tanulmányait Erdélyben 
végezte, de román nyelvtudás hiányában már 
csak Magyarországon érettségizhetett. Felső-
fokú tanulmányait Berlinben végezte a Műszaki 
Egyetem matematika szakján. Ugyanott volt 
tanársegéd és a Repülési Intézet munkatársa. 
Az 1941–1944-es időszakban a kolozsvári 
Ferenc József Tudományegyetemen oktatott, 
ahol magántanárrá lépett elő. 1944. májusában 
a Gestapo Berlinbe hurcolta, ahonnan kalandos 
úton, a hírhedt sopronkőhidai börtönt is meg-
járva érkezett Kolozsvárra 1945 nyarán. Pro-
fesszorként őt bízták meg az új egyetem mate-
matikai intézetének megszervezésével. Ennek ő 

sikeresen tett eleget, és négy esztendő alatt olyan matematikus elitgárdát nevelt 
ki, melynek hatása a mai napig is érezhető Erdélyben. 

A beszéd alapját egy sűrűn gépelt huszonnégy oldalas tanulmány képezi, 
melynek legmatematizáltabb részét (14–21. lap), kézírásos bejegyzésének 
tanúsága szerint nem olvasta fel. Nyomtatásban nem jelent meg, így aztán a 
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„verba volant” sorsára jutott: feledésbe merült. 1984-ben bekövetkezett halála 
előtt nem sokkal adta át volt tanítványának és beosztott munkatársának, e 
sorok szerzőjének a tanulmány fénymásolatát. Ezért van lehetőségem gondola-
taiból idézni. Nem a Bolyaiak matematikai megvalósításaiból, azok fizikai és 
filozófiai vetületeiből kívánok idézni, hiszen ezt Borbély Samun kívül mások 
előtte is, utána is megtették. Inkább az egyetem alapítási pillanatában időszerű 
gondolatokból fogok össze egy csokorra valót, hiszen ezeknek kortörténeti 
jelentőségük is van. Az idézeteknél zárójelben feltüntetem, hogy azok 
tanulmányának hányadik oldalán vannak. 

 

 
Az avató szöveg eredetijének kezdete és vége 

 
Az utókor hajlamos Bolyai János zseniális felfedezése hatására az apa, 

Bolyai Farkas matematikai, irodalmi és technikai életművének nem tulajdoní-
tani kellő jelentőséget. Így azután a mai napig él a közhiedelemben, hogy az 
1945-ben alapított kolozsvári egyetemet Bolyai Jánosról nevezték el. Holott 
névadó a két Bolyai volt. Íme: „A Bolyai név két tudományos szellem alkotását és az 
eleven élet szinte minden skáláját felölelő, a szellemi ellentétek emberi lélekben kihordozott 
benső küzdelmét jelöli.”(1.) Később, Bolyai Farkas sokrétű munkásságának 
értékelése során ezt a helyzetet még külön meg is magyarázza: „Nem mindenkit 
illet meg a nagy alkotó neve, s nem kell minden áron valaki a ‘matematikai kritika 
korszakot jelölő előhírnöke’ legyen ahhoz, hogy az utókor elismerje nagyságát. Mert a 
szaktudományos alkotás mellett ezzel sokszor egyenértékű megítélési alap az ember 
fémjelzése.” (23.) 
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Figyelemreméltó tömörséggel fogalmazza meg az egyetem hivatását, 
szerepét: „… az egyetem nem csak a szaktudományok művelésének és átadásának a 
helye, hanem mindnyájunk – tanár és tanítvány – számára a szaktudományok igazságain 
alapuló életfelfogás és karakter döntő jellegű magas iskolája: a kultúrát, politikát és 
gyakorlatot generációkon keresztül meghatározó intézmények legfontosabbika.” (1.) 
Hozzáteszem, hogy az egyetemnek ez a stratégiailag jelentős szerepe különös 
hangsúlyt kap egy nemzetiség esetében. A Bolyai Tudományegyetem ezt a 
szerepét, még a kommunista diktatúra időszakában is több-kevesebb sikerrel be 
tudta tölteni. Nyilvánvalóan ez vezetett a megszüntetéséhez 1959-ben, és ezért 
áll ellen a hatalom még ma, a rendszerváltás után másfél évtizeddel is, egy álla-
milag finanszírozott magyar nyelvű tudományegyetem létesítésének.  

Borbély Samu beszédének fonalát követve megjegyzem, hogy ő a 
„demokratikus” és a „szigorúan tudományos” szellemiség kifejezések közé 
egyenlőségjelet tesz, amikor „Erdély – reményeink szerint ténylegesen demokratikus, 
tehát szigorúan tudományos szellemű” magyar nyelvű egyeteméről álmodik. (1.) 
Persze a diktatúra megerősödésével párhuzamosan az egyenlőségjel 
mindinkább elhalványult. 

Beszédében a Bolyaiak életműve alapján próbál következtetéseket levonni 
az új egyetem célkitűzéseire vonatkozólag. Mint mondja: „Tudományos alkotásuk 
és emberi létük értékét jelölő vívódásuk programszerűen szimbolizálja a jövendőjét váró 
Egyetemünk lelkiségét.” (1.) Ezért „Megpróbálom (…) Önök elé tárni, hogy mit ad 
Egyetemünknek és mire kötelezi Egyetemünket a két Bolyai neve…” (1, 2.) 

Az eukleidészi geometriát megalapozó axiómarendszer ismertetése során 
az ötödik, más szavakkal a párhuzamossági axiómával (ha három egy síkban 
fekvő különböző egyenes közül kettőt a harmadik metsz, és a metszőegyenes  
azonos oldalán fekvő belső szögek összege kisebb, mint két derékszög, akkor a 
két egyenes metszi egymást) kapcsolatban megjegyzi, hogy ennek érvényessége 
„az emberi agy belső szemléletének ... problematikus volt, természetes, hogy egyes 
matematikusok afelől is gondolkodtak, vajjon mily következményekkel járna, ha ezt az 
axiómát elhagynák a geometria felépítéséből. Ezek a meggondolások igen szokatlan, furcsa 
eredményekhez vezettek. Rájöttek pl. arra, hogy az 5. axióma elhagyása esetében a 
geometriában geometriai hasonlóság nem létezhetik, vagy pedig, hogy e feltételek mellett a 
síkban léteznie kellene egy maximális területű háromszögnek, vagy pedig, hogy ... . Ezek 
mind olyan következtetések, amelyek ... az euklideszi, megszokott geometriai szemlélettől 
teljesen eltérőek.” (7, 8.) 

Miután érzékelteti, hogy e kísérletek az 5. axióma bizonyítását tűzték ki 
célul, remélve, hogy ily módon nyilvánvaló ellentmondáshoz jutnak, megjegyzi, 
hogy Bolyai János is ezen az úton haladt vizsgálatainak első szakaszában. De 
hozzáteszi: „Nem túl hosszú idő alatt ... kiérlelődött benne a meggyőződés, hogy az 5. 
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axióma elhagyása esetén, megszokott térszemléletünkkel bármilyen összeegyeztethetetlen 
eredményre is jusson el következtetéseinek során; ezek a szemléleti érthetetlenségek nem 
ellentmondások és az a geometriai rendszer, amelyben az 5. axiómát sem nem állítjuk, sem 
nem tagadjuk, épp oly lezárt és önmagában igaz geometriához vezet, mint az euklideszi. 
János ... teljes konzekvenciával, a tudományos megismerésbe vetett hit etikai felelősségének 
helyes vállalásával fekszik bele az egyszer igaznak felismert és főleg igaznak hitt rendszer 
kidolgozásába, nem köti ki az 5. axiómát, ... s egy huszonnyolc oldalas kis munkában 
teljes konzekvens tárgyalásban kidolgoz egy geometriai rendszert, melynek téorémái mindkét 
esetet, az 5. axióma helyességének feltételét: az euklideszi geometriát; de ennek ellentétjét is: 
az antieuklideszi geometriát felöleli. ... A megismert igazság logikájának bátorságával 
vállalja pl. a következő teorémát: a háromszög szögeinek összege kisebb mint 180º és a 
különbség a háromszög területének függvénye. ... Vállalja az előbb felsorolt érthetetlen 
konzekvenciákat, ami annál jelentősebb, mert ... ezeknek a későbbi szemléletes, Felix 
Kleintól származó modellszerű interpretálására ... természetesen még csak nem is 
gondolhatott.” (8, 9.) 

Nos, éppen ebben látja az új egyetem által követendő szellemiséget:  
„A tudományokkal szemben való lelkiismeretesség, hűség, a konzekvenciák 

levonásában a keresésnek és a kinyilvánításnak etikai nagy bátorsága vezette a két Bolyait, 
s e fogalmak aktív valóságtételével kell a Bolyai Tudományegyetemnek irányt mutatni a 
magyar szellemiség további fejlődésénél.” (10.) Később így folytatja: „(…) itt nekünk oly 
nevelést kell megvalósítanunk, mely nem huny szemet az élet realitásai előtt. (…) Nem 
hamis idealizmusra van szükségünk, hanem józanságra, kritikus realizmusra és főleg munkánk 
értékelésének hitére és az ennek kijáró anyagi és erkölcsi alapok megkövetelésére.” (12.) 

Megfogalmazza a szélsőségektől való félelmét is: „Ahol a nemzeti jelszavak 
oly annyira kompromittálódtak, mint nálunk, ott nagyon hajlamosak az emberek új 
irrealitások követelésére. Ez a jövő nagy veszélye. Hogy esetleg kialakulhatnak új vezető 
csoportok, melyek nemzetköziek, de nem azért, mert értékelni tudják a nemzetközi értékek 
értékeit; amelyek antifasiszták, de nem azért, mert az emberi humánum egységes szellemét 
átéreznék; amelyek forradalmárok, de nem azért, mert a forradalmárok hite ég bennük – 
legfeljebb a sértődöttek ressentimentje, vagy a szolgai opportunizmus helyezkedési készsége.” 
(12.) Ne feledjük, hogy ezek a szavak 1946. januárjában hangzottak el, mikor a 
jóhiszemű emberek abban reménykedtek, hogy a romokon egy új, igazságosabb 
és demokratikusabb rend valósítható meg. Akkor talán maga a vészjelzés 
megfogalmazója sem gondolt arra, hogy szavai milyen gyorsan és milyen 
brutális következményekkel válnak valóra. 

Beszédében gyakran felbukkan a két háború közötti magyar társadalom, és 
ezen belül az 1940 után Kolozsvárt működő Ferenc József Tudományegyetem 
szellemiségének bírálata. E témakörben részletesen foglalkozik a fiatal 
tehetségek kiművelésének fontosságával is. Tanulságos példaként itt is a 
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Bolyaiak életpályájára hivatkozik: „Bolyai Farkas külföldre megy,  (…) Jénából 
Göttingába térve át Seyffer professzoránál megismerkedik és megbarátkozik a későbbi 
»princeps mathematicorum«-mal: Carl Friedrich Gauss-szal.” (3.) Saját élettapasztalatára 
is hivatkozik, amikor kijelenti: „Mindnyájan, akik évtizedeket éltünk és dolgoztunk 
nyugaton, mert (…) csak ott tudtuk az olyan nagyon áhított emberi szabadságeszményeinket 
megtalálni, tudjuk kellőképpen értékelni és átérezni, hogy mit is jelenthetett ez az időszak és 
barátság Bolyai Farkas tudományos és emberi fejlődésében.” (3.) Sajnálattal állapítja 
meg, hogy Bolyai János életében, katonai pályájának kötelmei miatt, nem való-
sulhatott meg a különböző eszmékkel való megismerkedés lehetősége. A két 
háború közötti külföldi ösztöndíjrendszer fő hibájának pedig azt tartja, „hogy a 
kiküldöttet tudatosan az otthon téves célkitűzésének politikai és elavult társadalmi rendjé-
nek járszallagán tartotta.” (4.) Végkövetkeztetésként a Bolyai Tudományegyetem 
által követendő helyes célkitűzést így fogalmazza meg: „ (…) a külföldi ösztöndíjjal 
ki kell emelni az arra hivatottat megszokott gondolatköréből, hogy újat lásson, és főleg újat 
éljen át, (…) ki kell tenni őt az új összes impressziói megrohanásának, hadd támadjanak 
rá és hadd birkózzék meg velük.” (4.) E liberális, szép elgondolásból semmi nem 
valósulhatott meg, hiszen a gyorsan megszilárduló kommunista diktatúra tíz 
évig hermetikus, utána is erősen korlátozó határzárat léptetett életbe. 

Az olykor talán nem elég árnyalt és túlságosan erős társadalmi bírálatai 
kortörténeti tünetet tükröznek: elsősorban a fiatalabb nemzedék szembenállását 
az általuk maradinak tekintett, vezető pozíciókat betöltő idősebb generációval. 
De talán az értelmiségieknek az Észak-Erdélybe áttelepített anyaországi admi-
nisztrációval szembeni ellenszenve is kitapintható e vélekedésekben. Azt, hogy 
értékítélete olykor nem mentes a szubjektivitástól, beszédében maga is bevallja: 
„minden észtudományos ítélet, amilyenek par excellence a történelmi, vagy társadalmi 
ítéletek, nem lehetnek az ítéletet alkotó én szubjektív véleményétől mentesek.” (5.) De, 
ismerve a XX. század elején Kolozsváron működő professzorok (a matematika 
terén elsősorban Farkas Gyula, Schlesinger Lajos, Fejér Lipót, Riesz Frigyes, 
Haar Alfréd) világhírű tudományos megvalósításait és liberális szellemiségét, 
továbbá azt, hogy az 1940. után vezető professzorok (a matematika területén 
Szőkefalvi Nagy Gyula és Dávid Lajos) az előzőekhez viszonyítva csupán egy 
második szintet képviseltek, feltétlenül igazat kell adnunk Borbély Samunak, 
amikor a Bolyai Tudományegyetem számára a századelő Ferenc József Tudo-
mányegyetemét jelöli meg követendő példának: „(…) a mi Bolyai egyetemünk 
szellemisége nem az 1940-es évek I. Ferencz József tudományegyetemen uralkodó szellemiség 
folytatója, és ha esetleg még fel is lépne a jövőben a szellemi folytonosság ilyetén folytatásának 
a kísérlete, fiatal többségünk küzd ma, és küzdeni fog a jövőben is ellene. (…) A mi 
egyetemünk sokkal inkább nevezheti az 1900-as évek kolozsvári egyetemét szellemi 
elődjének.” (22, 23.) Itt első idézett mondata tükröz túlságosan merev 
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szembenállást. Hiszen az igaz, hogy a magyar állampolgárságú, harmincnyolc, 
zömmel fiatal oktató-kutató, akik döntően befolyásolták a Bolyai Tudomány-
egyetem működését az egyetem első négy évében, a megelőző négy évhez 
viszonyítva is magasabb szintet valósítottak meg. De az is igaz, hogy ezek 
többségének munkássága az előző négy esztendő kolozsvári egyetemén indult. 
Teljesítményük tehát nem volt független az elődök ráhatásaitól.  

Az egyetemavató beszédnek még két részletéről óhajtok szólni. Mindkettő 
Bolyai Jánossal kapcsolatos, és mindkettő a mai napig aktuális.  

Szily Kálmán, a Magyar Tudományos Akadémia fizikus tagja tette először 
közzé 1885-ben Bolyai János „temesvári levelének” egyes részleteit, amelyben 
1823. november 3-án beszámol apjának felfedezéséről, és amely tartalmazza a 
sokat idézett „semmiből egy új, másik világot teremtettem” büszke mondatot. 
Ezt úgy is lehet értelmezni – és a nem matematikus világ általában ezt teszi –, 
hogy Bolyai minden előzmény nélkül jutott el a felfedezéshez. Borbély Samu 
nyilvánvalóan tudta, hogy ez nem fedi a valóságot, hiszen előtte már többen is 
eljutottak a nem-euklideszi geometria számos tételéhez a párhuzamossági axió-
ma bizonyítási kísérletei során, csupán arra nem gondoltak, hogy ezek egy új 
geometria tételei. Azt is tudta, hogy a felfedezéshez, függetlenül és közelítőleg 
egy időben más (Lobacsevszkij), vagy esetleg mások (Lobacsevszkij és Gauss) 
is eljutottak. Minden bizonnyal a felsorolt okok miatt intett beszédében 
óvatosságra: ezt a mondatot „a felismerés és alkotás lázában Bolyai János önmagáról 
valóban elmondhatta… De a Bolyai János által művelt tudomány komolyabb és nagyobb 
egység, semmint hogy egy ember egyedül új és más világot alkothatna. Elégedjünk meg azzal, 
ami valóban a tény, hogy a tudományok életében egymás alkotásain felgyúló…alkotó nagyok 
között Bolyai János magyarrá száműzött, egyedüli, társtalan sorsának ellenére is, 
alkotásában azokkal azonos nagy volt.” (23.) Ezt a véleményt lehet egészében vagy 
részben elfogadni, vagy azzal vitatkozni – de az mindenképpen megfontolást 
érdemel. Ugyanezt mondhatom el az alábbiról: 

A mind inkább magányába visszavonuló Bolyai Jánosról az az általános 
kép alakult ki, hogy egyre inkább összeférhetetlen, környezetével és apjával is 
mind inkább civakodó személyiséggé vált. Ezt a képet sugallják a Bolyaiak 
életével foglalkozó irodalmi alkotások is, lényegében ezt fogadja el Borbély 
Samu is beszédében: „Amint azt az idősebbik Szily mondja: »cinikus, elzüllött 
zseniként, embert és világot egyaránt megvetve halt meg« 1860-ban, csupán négy évvel apja 
halála után”. (2.) Ma már biztosan tudjuk, hogy Bolyai János még sok, nagy 
felfedezésével ugyan nem összehasonlítható jelentőségű, nem publikált 
eredményhez jutott, elsősorban számelméleti vonatkozásban. Ez egyértelműen 
kiderült Kiss Elemér marosvásárhelyi professzor levéltári kutatásai alapján. Azt 
is tudjuk, Benkő Samu kolozsvári történész nyomán, hogy érdekes társadalom-
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tudományi-filozófiai művet is írt. Mindezek a gondolkodó és alkotó Bolyai 
Jánosra vonatkozó feltárások és objektív megállapítások. De nem érintik nagy 
felfedezését nem ismerő környezetének róla alkotott ítéleteit. Az utóbbi időben 
lelkes Bolyai-kutatók – lélektanilag ugyan érthető módon – de az objektivitás-
hoz nem mindig ragaszkodva megpróbálják Bolyai János emberi magatartásával 
kapcsolatban is az eredeti negatív képet cáfolni, és annak éppen ellenkezőjét 
állítani. Borbély Samu, mintha megsejtette volna hatvan évvel ezelőtt ezt a 
folyamatot, a következőt mondja a Bolyaiak életrajzával kapcsolatban: „Tudom, 
hogy a megmaradt adatok alapján az igaz történelmi kutatás ezen két életről még 
sokat…tud és talán fog még tudni felderíteni. Kétséges azonban számomra, hogy csupán az 
adatok felhasználásával vajon mennyi emberileg igazat.” (2.) 

Eszmefuttatásomat rövid történeti áttekintéssel kezdtem, azzal is fejezem be. 
Említettem, hogy a román nemzeti állam ábrándja által megszállott hatalom 
1959-ben, július 1-i hatállyal megszűntette a Bolyai Tudományegyetemet. Erre 
„szalonképes” megoldást választottak, úgymond egyesítették a román tannyel-
vű egyetemmel, létrehozva a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemet. 
Még az „önkéntesség” látszatát is sikerült többé-kevésbé biztosítani a diákságra 
és a tanári karra gyakorolt hosszas és példátlanul durva megfélemlítő 
módszerekkel. Erre jó hátteret biztosítottak az 1956-os magyar forradalmat 
követő meg-megújuló retorziós hullámok (elbocsátások, letartóztatások).  

Az 1989 végén bekövetkezett romániai fordulat elsorvasztott állapotban 
érte a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a magyar nyelvű oktatást. Karonként 
változó mértékben, teljes vagy részleges elsorvasztás állapotában. Jellemző, 
hogy a román és a magyar nemzetiségű oktatók számaránya  1959-ben 385:272 
volt, míg 1989-ben 468:71. Várható volt, hogy az új helyzetben az erdélyi 
magyarság a korábban felszámolt intézményeit vissza fogják követelni. Az egyetem 
vezetősége elébe ment a folyamatnak, hasonlatosan egy olyan hatalomhoz, 
amely reformokkal próbálja lecsillapítani a forradalmasodó tömegeket: a hagyo-
mányos szakokon kiépítette a magyar nyelvű oktatást, itt-ott még német nyelvű 
oktatást is bevezetett. Ezzel a lépéssel sikerült sokakat megtévesztenie. Azokat, 
akik nem tudják, hogy egy nemzetiség érdekeit képviselő igazi stratégiát a 
nemzetiségnek csak egy önálló intézménye tudja kidolgozni. Továbbá azokat, 
akik nem gondolnak arra, hogy a jelenlegi – az 1989-es állapothoz viszonyítva 
kétségtelenül jobb – helyzet, állami garancia hiányában, bármely pillanatban, 
egyetlen egyetemi tanácsi (szenátusi) határozattal megszűntethető. 

Előrelépésként könyvelhető el az, hogy 2001-ben a nemzetben gondolkodó 
magyar kormány létrehozta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet 
kolozsvári központtal, de elsősorban marosvásárhelyi és csíkszeredai oktatással. 
Ez magánegyetemként működik. Szerepe ugyan jelentős, de azt is látni kell, 
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hogy ez „komplementáris ” egyetem, hiszen a legfontosabb, hagyományos 
szakokon a magyar nyelvű képzés a román vezetés által uralt kolozsvári egyete-
men folyik. 

A jelenlegi helyzet tehát bizonyos fokú hasonlóságot mutat azzal a 
kolozsvári állapottal, amely a XIX. században a Ferenc József Tudomány-
egyetem megalapítását megelőzte, bár annál sokkal bonyolultabb. A hasonlóság 
abban áll, hogy ma már léteznek olyan intézmények, amelyek közösen alapját 
képezhetnék egy államilag finanszírozott magyar nyelvű egyetemnek. Persze 
ennek megvalósítása politikai akaratot igényel. 


