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Dokumentumok  
Bolyai János szülőházáról és eredeti sírhelyéről1

Oláh-Gál Róbert2

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, 
Csíkszeredai Főiskola 

Abstract 
In the first part of the paper documents related to János Bolyai’s birthhouse, that were collected by 

Gyula Farkas, the famous mathematican of the University in Kolozsvár and deposited in the library of the  
Hungarian Academy, are presented. In the second part documents on the first graveplace of János Bolyai are 
presented. 

 

1. Farkas Gyula mint Bolyai-kutató 
Minden embert, aki alaposabban beleolvasott a két Bolyai műveibe, írásaiba, a Bolyaiak varázsa és 

nagysága hatalmába kerítette, és többé már nem tudott közömbös maradni irántuk. Így történhetett ez Farkas 
Gyulával is, a néhai Kolozsvári Egyetem legidézettebb professzorával is. Farkas Gyula nagyságát is csak az 
utókor értékelte. És ma csak az impakt faktor és nemzetközi idézettségek bevezetése mutatja egyértelműen, 
hogy a Kolozsvári Egyetem egyik legnagyobb hatású professzora volt3.

Magyarországról került Erdélybe, a Kolozsvári Egyetemre, és éppen dékánsága idejére esett Bolyai Já-
nos születése 100. éves jubileumának megünneplése. De ő képviselte az Akadémiát is a két Bolyai marosvá-
sárhelyi exhumálásán és újratemetésén. Ezek az események természetes módon terelték a figyelmét a Bolyai-
akra. Ezért tudósi magatartásából következően, tudta, hogy neki is kötelessége minden írásos dokumentumot 
megőrizni és felkutatni a két Bolyait illetően. Természetes módon ezt a kutató és gyűjtési munkát Kolozsváron 
végezte, hiszen ott élte le egyetemi tanári élete legjavát. Kolozsváron éppen akkor fejezte be Bolyai János 
szülőházának felkutatását egyik ugyancsak nagy tudású kartársa, Schlesinger Lajos. Így nyilvánvaló, hogy 
Farkas Gyula is ennek a dokumentumait igyekezett felkutatni és begyűjteni, annál is inkább, mert a szülőház 
megtalálása és azonosításának bizonyítása nem volt éppen lezárt és minden kétséget kizáró. Így történhetett, 
amit a Bolyai-kutatók sem említettek eddig, hogy Farkas Gyula 31 dokumentumot (helyesebben ügydarabot) 
gyűjtött össze Bolyai János szülőházát illetően. Mi célul tűztük ki, hogy ezeket átnézzük, és az utókor háláját 
lerójuk Farkas Gyulának, mint Bolyai-kutatónak is! A következőkben három ilyen dokumentumot fogunk 
bemutatni és kommentálni. 

A szenátor úr facsarintása 
A következő kedves történet közel kétszáz évvel ezelőtt történt az akkori Kolozsváron. A történet fősze-

replője Kolozsvár szabad királyi város szenátora, komjátszegi Szentkirályi Mihály, szenvedő alanyai a nagy 
Bolyaiak, tárgya pedig egy Szamos menti szántóföld. 

Bolyai Farkas első felesége Benkő Zsuzsanna volt, anyósa pedig Benkő Józsefné, született Bachmann 
Julianna. Benkő József chirurgusnak és Bachmann Júliának hat gyermeke, négy fia és két leánya, Julianna és 
Zsuzsanna született. 

Benkő Julianna, Benkő Zsuzsanna nővére, korán özvegységre jutott, majd Székely Lajos marosvásárhe-
lyi ügyvédhez ment férjhez. Tehát Székely Lajosné, Benkő Julianna Bolyai Farkas sógornője, Jánosnak pedig 
nagynénje volt. Székely Lajosnak és Benkő Juliannának volt egy Mária nevű leánya, aki feleségül ment Hints 
Dániel marosvásárhelyi polgárhoz. Hints Dánielné, született Székely Mária,  János első unokahúga volt. Talán 

 
1 Készült az Arany János Közalapítvány támogatásával  
2 E-mail: olahgal@nextra.ro 
3 Kolumbán József matematikus professzor, az MTA külső tagjának egyik előadásán hallottam, hogy Farkas Gyula a legidézettebb 

kolozsvári tudós. De ezt ma már Interneten is ellenőrizni lehet! 
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1910-ben halt meg és szerintem egyik leghitelesebb forrás, aki szerencsére sokat mesélt fiának, Hints Elek 
főorvosnak Bolyai János hétköznapjairól. 

Nagyon érdekes, hogy Bolyai János miként emlékszik vissza kolozsvári nagyszüleire. 
„Anyai nagyatyám apja Bachman András, kolozsvári gombkötő. Egyik ősöm anyai ágról nagycsűri 

szász pap volt, és így bennem szász vér is van s egész életemen által állhatatosan folyatott működésem való-
ban eddig inkább a szásznak volt tulajdona, a magyar tűz ezelőtt – illő kivétellel – atyámtól is gyakran hason-
lítván a szalmatűzhöz. Anyai nagyanyám háza Kolozsvárt a Közép-utcában, a minoritákkal átellenben, a siká-
tor szegeletjén, báró Alvinciné házának szomszédságában volt. Egyemeletes derék ház; emeletén lakott az 
Országos Építészet igazgatója; végül egy örmény vette meg. Volt egy 8000 német forintért eladott majorjuk a 
Szamos mellett. Egy tán 300 vékás derék földjüket – mindjárt a város szélén – özvegy nagyanyám zálogba 
akarta adni Szentkirályi senatornak, aki később főbíró lett és kolerában halt meg. Ez egy facsarós pontot 
csúsztatott be a vásárlevélbe: a föld odaveszett.” (Első közlés: Jelitai József: Önéletrajzi részletek Bolyai Já-
nos Üdvtanában. A MTA III. osztályának 1938. nov. 21-én tartott üléséből) 

Mi volt a szenátor facsarós pontja? Ami érdekes, hogy a nagy tudós Farkas Gyulának köszönhetően, er-
re a kérdésre megvan a felelet. Ugyanis Farkas Gyula nemcsak nagy tudós és tudományszervező volt, de egyik 
legszerényebb Bolyai-kutató is. Mivel Kolozsváron élt, kötelező feladatának tekintette a régi és még élő ko-
lozsvári tanúktól a Bolyaiakra vonatkozó okiratok begyűjtését.  

Így szerezhette meg az alább közölt okiratot is, amelynek eredetije az MTA Kézirattárának Bolyai 
Gyűjteményében található mint Farkas Gyula adománya. 

 

„Copia 
Nevemet alább írt ígéretem szerént adom ezen írásomat arról, hogy azon szántó földeket, melyeket én velem néhai 

Benkő József Úr özvegye nemzetes Bakmán Julianna asszony a mai napon meg tserélt, ha azokat tekintetes Professzor 
Boljai Farkas Úr és élete kedves párja T. Benkő Susánna asszony tulajdon és egyedül a magok számára megtartani 
kévánnak, meg fizetvén és készpénzül egyszeribe le tévén énnékem a megfizetendőket ezen esztendő utolsó napjáig akár 
mikor birodalmokba botsátom. Melj iljetén barátságos ígéretem ezen esztendő bé telése után és fel tételen kívül semmi 
tekintetbe és esetbe engemet nem kötelezvén. 

Költ Kolozsvárott Julius 14-án 1813-ba, 
Komjátszegi Szentkirályi Mihály” 
 

Az okirat alján: 
 
„Ezen írása által meg esmerem, hogy az fenn meg írt Copiának tökélletes originályját kezemhez vettem. 
Die 29-a augusti 1816. 
Késmárki Sámuel 
Gubly Cancell.4”

Tehát arról lehetett szó, hogy a szenátor úr, azzal a feltétellel vette bérbe a jó „300 vékás derék földjü-
ket”, a Szamos partján özvegy Benkőné, Bachmann Juliannától, hogy vagy abban az évben kifizeti a föld ér-
tékét vagy soha. Merek arra is gondolni, hogy ezt a papírt a szenátor úr utólag írta Késmárki Sámuellel, vagy 
(ami még hihetőbb), mivel Bachmann Julianna írástudatlan volt, rávette a föntebb írt egyezség elfogadására, 
anélkül, hogy az öregasszony tisztában lett volna tartalmával. 

 
Arany Jánossal felsóhajthatunk: 
 
„Milyen szép dolog, hogy már ma 
Nem történik ilyes lárma, 
Össze a szomszéd se zördül. 
A rokonság 
Csupa jóság,  
Magyar ember fél a pörtül... 
Nincsen osztály, nincs egyesség 
Hogy szépszóval meg ne essék, 
A testvérek 
Összeférnek 
Felebarát 

 
4 MTA Könyvtára Kézirattár, Bolyai Gyűjtemény, K 25/13 
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Mind jó barát: 
Semmiségért megpörölni,  
Vagy megenni, vagy megölni 
Egymást korántsem akarja: 
De hol is akadna ügyvéd 
Ki a fülemile füttyét  
Mai napság felvállalja5?” 
 
Véleményem szerint, Bolyai János, nem látta az eredeti egyezséget, vagy a Késmárki Sámuel kancel-

lárnál lévő okirat hiteles másolatát. De mint a tőle való idézet minden részét, ezt is pontosan tudta. Tisztában 
volt mind az anyai ágon, mind a Bolyai ágon felmenő családja anyagi és társadalmi helyzetével. Vállalta és 
büszke volt rá, hogy ő ennek a híres kolozsvári polgár családnak, illetve a Bolyai elszegényedett „primae 
occupationalis6” család sarja. Fájt Bolyai Jánosnak, hogy több ezer rénes forintnyi anyai örökségéből is csak 
háromszáz rénes forintot örökölt, de ebbe is belenyugodott. Aki az abszolút tér tudományának birtokosa és 
felfedezője, annak már nem sokat számít egy kolozsvári Szamos menti szántóföld! 

 

A Benkő-ház elkótyavetyélése 
Amint a továbbiakban is ki fog derülni, a kolozsvári Benkő-házat 12500 rénes forintért kótyavetyélték 

el (nem is beszélve az ingóságokról)! 
Az alábbi Benkő-ház elárverezésének jegyzőkönyve is Farkas Gyula gyűjteménye és adománya. Belőle 

pontosan kikövetkeztethető az árverezés lebonyolítása és az árának növekedése. 
 

„Ezen folyó 1816. esztendő február 12-dik napján, a néhai Benkő József úr, 
Belső Közép utzai háza Kótyavetyéztetése el kezdetvén folytatik ilyetén módon. 

 
Rft Xr 

Első fel kiáltás 6000 
2-dik Tekintetes Királlyi Úr 6000 
3-dik Tekintetes Késmárki Úr 7000 
4-dik Tekintetes Szentkirállyi Úr 7010 
5-dik Tekintetes Késmárki Sámuel Úr 7020 
6-dik Tekintetes Bodor Pál Úr 8000 
7-dik Tekintetes Szentkirállyi Úr 8010 
8-dik Tekintetes Késmárki Sámuel Úr 9000 
Continuata die 13. Február  
9-dik Apai Moses Úr 9500 
10-dik Feniksdorff Antal Úr Chirurgus  10000 
11-dik Tekintetes Szilágyi Sámuel Úr 10055 
12-dik Bodor Pál Úr 11000 
13-dik Szenkovits Jakab Úr 11010 
14-dik Pántya Úr 11011 
15-dik Szenkovits Jákob Úr 11015 

Bágyi András Szolga Bíró Licitátor Comissáig 
Ezen fennebb megnevezett Háznak kilicitálása ezen follyó 1816-dik esztendő
Április 4-kén általunk alább írtak által folytattatik következendő módon: 

 

3 Békesi Úr 12020  
Szenkovits Jakab 12050  
Békési Úr 12060  
Vajda Úr 12100  
Békési Úr 12150  
Szenkovits Jakab 12200  
Békési 12230  
Vajda Úr 12260  

5 Arany János: A fülemile, in Arany János Összes Költeményei, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1969, 251-255 old. 
6 A honfoglaló magyarokkal érkező és letelepedő család. 
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Békési Úr 12300  
Vajda Úr 12320  
Szenkovits Jakab 12350  
Vajda Úr 12400  
Békési Úr 12410  
Szenkovits Jakab 12450  
Békési Úr 12460  
Vajda Úr 12480  
Békési Úr 12485  
Vajda Úr 12490  
Békési Úr 12491  
Szenkovits Jakab 12500  

Ezen Summában senki többet nem ígérvén le is doboltatott Szenkovits Jakab Úrra.  
Melyről bizonyítunk Magyari László és Mátéffi József licitator Comissiosok 
Én magam is meg ösmerem: Szenkovits Jakab7”

Az alábbi okirat is Farkas Gyula adománya az MTA Kézirattárának Bolyai Gyűjteményébe. Ugyancsak 
a Benkő vagyon sorsához tartozik. Benkő chyrurgusnak sok bora is megmaradt halála után. Valószínű, hogy a 
sok bor mint gyógykezelési fogyóanyag szerepelt mestersége gyakorlásában. Másként biztosan a pincében 
tartotta volna, és nem a kaputorkában lett volna lerakva. Halála után kiszállt egy árverező bizottság, és a bort 
kóstolgatás közben elkótyavetyélték. Ez is egy kedves története azon régmúlt időknek! 

 
„Alább kik neveinket fel jegyeztük, ezen írásunk soraiban tanú bizonyságot teszünk arról, hogy tekintetes Benkő

Józsefné asszony részére ezen folyó esztendőben a többek között amely hat hordó új seprős borok törvényesen elfoglaltat-
tak, és azután általunk úgy mind ezen folyó 1818-dik esztendőben Aprilis hónap 21-dikén elbetsültettek, azon említett új 
seprős borok közép szerűek voltak, és a pintzében sem voltak le rakva, hanem tsak a kapu között voltak le tétetve, s azon 
módon amint érkeztek úgy kóstolgattuk, amely alkalmatossággal a Méltóságos Groff Bethlen Elekné Asszony Ő Nagysá-
ga biztosa is, akit akkor annak értettünk lenni, jelen volt személyesen. 

Mely dolognak és azon tartozó környül állásoknak az fenn írtak szerént való létéről, ezennel igaz hitünk szerént 
biztosítunk, és nagyobb erősségül adjuk ezen tulajdon aláírásunk alatt költ bizonyságunkat. 

Kolosvárt Novembernek 14 dikén 1818-ban 
Pataki János, 

az Óvári Fertály kapitánya és aki úgy mint bortartó gazda a fen írtak szerént azon okból tehetek bizonyságot 
Balós István, az irt fertály [...] aki a fennírtak szerint azon okból [...] hogy magam is bortartó gazda vagyok és 

korcsomot is tartok 
Kolosvári Ferentz, 

a nemes polgári választott közönségnek egyik hűtős tagja s egyszersmind borbíró, a ki ebbéli kötelességénél fogva is a 
fen irt dologról bizonyítok8”

Forrás után, ha a bor kiforrott és leszállt, akkor le kell szívni (más hordóba átereszteni a megszállt bort) 
és a seprőt kidobni, vagy pálinkának kifőzni. Az is lehet, hogy Benkő Józsefet halála megakadályozta, hogy 
elrendezze az új borát. 

Farkas Gyula vallomása a Bolyaiakról 
Végezetül pedig idézzük meg Farkas Gyula szavait, amit a kolozsvári Bolyai emléktábla leleplezése al-

kalmával mondott, majd pedig Marosvásárhelyen a Bolyaiak újratemetésén: 
 
„A helyszínen Dr. Farkas Gyula, a mathematikai és természettudományi kar dékánja Salamon Antal városi taná-

csoshoz, mint Kolozsvár városa tanácsának kiküldöttéhez a következő beszédet intézte: 
Tekintetes Tanácsos Úr! 
A magyar királyi Ferencz József Tudományegyetem mathematikai és természettudományi kara már ezelőtt 3 évvel 

elhatározta, hogy Bolyai János szülőházát felkutatja és emléktáblával jelöli meg. Kutatásában nemes Városunk tekintetes 
Tanácsa is támogatta. 

Az első nyomok más házhoz vezettek, amely a Deák Ferenc utca túlsó oldalán Betegh Bálint birtokos tulajdona. 
Bolyai János születésekor Bodor Pálnak, az erdélyi cassa provinciális ellenőrének a háza állott ott. 

 
7 MTA BGY, K 25/12 
8 MTA BGY,K 25/21 
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Azonban egyik tanártársam megállapította, hogy ebben a házban született Bolyai Jánosunk, amely jelenleg a helybeli 
kiváltságos Kereskedő Társulaté, akkor pedig Bolyai János anyai nagyatyjának, Benkő Józsefnek a birtokában volt. 

Ennek a kiderítése után a Kereskedő Társulat igen szíves engedelméből, az emléktábla fölállítását azonnal foga-
natosította a kar. 

A táblán Bolyai Jánost a magyar Euklidesnek mondja, mert geometriának az alkotó mestere volt, mint Euklides. 
Atyját Bolyai Farkast is megnevezzük a táblán, mert mint a Tentamen mély gondolkozású szerzője, megérdemli ezt, mihez 
járul, hogy atya volt ő János mathematikai tehetségének fejlesztésében is. 

Abban a biztos tudatban fordulok most a tekintetes Tanácsos úrhoz, hogy Kolozsvár szabad királyi város érdemes 
közönsége Bolyai János itt születésének emlékét mindig becses kincse gyanánt fogja őrizni s kérem, hogy az emlékkövet a 
tekintetes városi hatóság oltalmába fogadni méltóztassék. 

Salamon Antal lelkes szavak kíséretében fogadta az emléktáblát a város oltalmába, ígérve, hogy a város a legna-
gyobb kegyelettel fogja megőrizni. 

Most a Magyar Tudományos Akadémia, a budapesti királyi magyar Tudományegyetem, a Mathematikai és 
Physikai Társulat, Kolozsvár szabad királyi város közönsége és a kolozsvári magyar királyi Ferencz József Tudomány-
egyetem koszorúit helyezték el, az emléktáblára, amelynek szövege a következő:

„Az 1802. év 12. havának 15. napján, itt született Bolyai Bolyai János, a magyar Euklides, Bolyai Bolyai Farkas-
nak, a Tentamen mély gondolkodású szerzőjének fia. Minek az emlékezetére száz év multán a Ferencz József Tudomány-
egyetem mathematikai és természettudományi kara állítá e követ.”[2] 

Nekrológ: 
„Farkas Gyula levelező tag beszéde Bolyai János hamvainak atyja mellé elhelyezése alkalmával Marosvásárhelyt 

1911. Július 7. 
Bolyaiak! Mélységekben fürkésző apa és messzeségekbe ellátó fia! A Magyar Tudományos Akadémia nevében kö-

szöntöm hamvaitokat. Íme, gondos intézkedés porotok egymáshoz térítette, mert hiába lett rajtatok is meghasonlás áldat-
lan foganatja: együvé tartoztok nemcsak a természet anyagbeli rendje szerint, hanem azon rendje szerint is, a mely a 
szellemi élet országait kormányozza végtelen időkig. 

Mióta pedig az örök békesség honába költöztetek, azóta „az arithmetica és  geometria együtt gyökeredző s koro-
nájukkal összefolyó fája” dúsan termett, s termésében megérlelte a ti eszméiteket is és az „Appendix, Scientiam Spatii 
absolute veram exhibens” nagy dicsőséghez jutott, és ma hatalmas természeti törvény is magához emeli azt, törvények 
törvénye, gondolkodásunkat oly téridő-világban szólító, a melyben a térnek Bolyai-világa új lendületre kap. 

Dicsőségtek fényében a Föld egész kerekségére szóló emléket állított Akadémiánk a Bolyai-alapítványban tinék-
tek, kik által a magyar állameszme fogalma oszlopos alkotó elemmel lett gazdagabb. 

Fájdalom, a tudomány amaz építő mesterinek a sorába kerültetek, a kik nem érhetik meg eszméik diadalát. De en-
nek az emberi gyarlóságra nehezedő keserűsége elenyésző kicsinység annak a jutalomnak a mekkoraságához képest, a 
mely a megismerés fő-főmunkásait magában a megismerésben jutalmazza meg. Azért nem is fáj annyira, hogy csak mi 
távoli utódok hallathatjuk művetekben a méltó megbecsülés és hála igéit. Ezek adójával teszem le én is drága sírotokra a 
Magyar Tudományos Akadémia koszorúját9.” 

 
E pár sor hűen bemutatja Farkas Gyula szellemi nagyságát. Találóan jegyezte meg Gábos Zoltán aka-

démikus fizikus, Farkas Gyula életének és munkásságának egyik legjobb ismerője, Farkas Gyula tanszékének 
egyik utóda, hogy „még sok tartozásunk van Farkas Gyulával szemben”. A bemutatott okiratok azt igazolják, 
hogy Farkas Gyula lelkiismeretesen és nagy szerénységgel felkutatta Kolozsváron a még meglévő Bolyaiakra 
vonatkozó dokumentumokat. Azokat megvásárolta, összegyűjtötte és a legjobb helyre, az MTA Könyvtára 
Kézirattárának ajándékozta. Ezt csak az tudja értékelni, aki megtapasztalta, hogy a Kolozsvári Állami Levél-
tárban, a Ferenc József Tudományegyetem volt professzorainak hagyatéka még ma sem kutatható. (Azzal a 
kifogással utasítják el az érdeklődőket és a kutatókat, hogy nincsenek rendezve és felleltározva a hagyatékok!) 

 

2. Hol porladt el Bolyai János teste? 
Az 1894-ben Marosvásárhelyen megjelenő Közérdek november 11-i számában a következő kis hír volt 

olvasható: 
 
„Bolyai János a híres mathematicus, hegedűs és vívó sírhelye 34 évig jel nélkül volt s a föld színével egyenlővé 

vált, minthogy senki sem gondozta. Rokonsága nem volt itt helyben. Szerencsére akkori hű cselédje Szőcs Julis még élet-
ben van, ki megtudta mutatni a helyet, hol Bolyai János hamvai pihennek. Schmidt Ferencz építész úr, ki mindig nagy 
érdeklődéssel viseltetett a Bolyaiak iránt s még 1860. B.J. halálos évében ismertette a két Bolyait. Egy év előtt itt járt s 
szomorúan tapasztalta B.J. sírjának elhagyottságát. Az ő fáradhatatlan buzgólkodásának és közbenjárásának köszönhet-
 
9 MTA Könyvtár Kézirattár, RAL 356/1911 
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ni, hogy ezen ügyben mozgalom indult meg a fővárosi tudományos körökben s a Mathematikai és Physikai Társulat egy-
szerű csinos trachit sírkővel jelöltette meg az ‘Appendix’ írójának sírját. A tudomány érdekében, a tudomány munkása 
iránt tanúsított kegyeletért köszönet és elismerés a társulatnak és közreműködőnek.” (A kis hírt nem írja alá senki.) 

A fenti közleményben vannak pontatlanságok, mint például az, hogy rokonsága helyben nincs. Ugyanis 
Marosvásárhelyen élt II. Bolyai Farkas, Bolyai János unokája, a ma is élő IX. Bolyai Gáspár édesapja. Az sem 
igaz, hogy Schmidt Ferenc már 1860. ismertette volna a két Bolyait. De attól a hír igaz, vagyis akkor állították 
fel azt az emlékkövet, amely ma is áll Bolyai János átköltöztetett sírján. 

Számomra fontos volt felkutatni, kik is adományoztak a sírköre. Meglepő, de egyetlen erdélyi tudóst 
sem találtam azok között, akik ha szerényen is, de hozzájárultak volna Bolyai János sírkövének felállításához. 
Íme, kik adományoztak a sírkőre: 

 
„Jelöljük meg Bolyai János sírját? 
Bolyai János síremlékére befolyt adományok első kimutatása. 
Szily Kálmán (5frt), b. Eötvös Loránd (10), Kőnig Gyula (10), Bogyó Samu (2), Kürschák József (2), Heller Ágost 

(1), Réthy Mór (10), Dr. Kiss Károly (1), Fröhlich Izidor (5), Rados Ignácz (2), Csillag Vilmos (1), Csopey László (1), Held 
Károly (1), Rados Gusztáv (3), Suták József (1), Beke Manó (1), Hornischek Henrik (1), Wittmann Ferencz (2), Klupáthy 
Jenő (2), Bein Károly (1), Kohányi Gyula (1), Gruber Nándor (1), Székely Károly (1), Fényes Dezső (2), Bodola Lajos (1), 
Balog Mór (1), Tangl Károly (1), Kövesligethy (1), Tőtössy Béla (3), Bélteky Albert (1), Kirchknopf András (1), Fraunhoffer 
Lajos (1), Osztrogonácz János (1), Hlatky Miklós (1), Koschowitz Gyula (2), Bartoniek Géza (1), Wagner Alajos (1), 
Szuppán Vilmos (1), Kleiszner Rezső (1), Kopp Lajos (2), Kiss Ernő János (1), Orbán Antal (1), Éberling József (1). 

Az eddig befolyt összeg: 90 frt. 
Az adományokat kérjük Dr. Kopp Lajos tanár (Budapest, IX. ker. Üllői-út 53.) czíme alatt beküldeni.” (Mathe-

matikai és Physikai Lapok, 1894.) 
 
Noha a Mathematikai és Physikai Társaság ígéretet tett, hogy a későbbi adományozók nevét is közölni 

fogja, erre nem került sor. Legalábbis az eddigi kutatásaim ezt igazolják. Későbbi közleményeiben már nem 
közölt erre adatokat a Mathematikai és Physikai Társaság. Véleményem szerint, Schmidt Ferenc kézbe vette 
az ügyet, saját zsebéből pótolta ki a még hiányzó részt, és magára vállalta a kivitelezés fáradalmait. 

Gondolhatnánk, hogy az erdélyiek nem tudtak erről az akcióról! Sajnos ez nem igaz, mert alig 10 évvel 
azelőtt, vagyis 1884-ben állítottak sírkövet Bolyai Farkasnak, gyönyörű, ma is látható fekete márványból, a 
marosvásárhelyiek pénzéből. Az akkori adományokból maradt még egy kis összeg, amiből lehetett volna sír-
követ állítani Bolyai Jánosnak, de az akkori Református Kollégium Bolyai Bizottsága ezt nem engedélyezte. 
Íme, mit ír erről Koncz József, abban a levélben, amelyet Szily Kálmánhoz intéz: 

 
„Igentisztelt Nagyságos Tanár úr! 
Megtisztelő felszólítására van szerencsém a Bolyai Jánosra vonatkozó életrajzi adattöredékeket – úgy amint test-

vére Bolyai Gergely lejegyezte tisztelettel küldeni, hogy ha talán még ezek nem volnának Nagyságtoknak birtokában. A 
ref. temetőben van eltemetve; sírját nem jelöli emlék. Óhajtottam volna, hogy bár mily egyszerű állíttassék neki is, illető-
leg a sírjához, az atyja emlékkövének leleplezése alkalmával, de a bizottság nem volt hajlandó erre – a Farkas emlékkö-
vének gyűlt pénzből fenn maradott 100 frtot „Bolyai alap” czímen ösztöndíjul rendelve s kamatját évente a 4 felsőbb 
gym. osztály növendékei között a mennyiségtanban a legkitűnőbbnek jutalmul kiadatni határozta. 

Megkülönbözetett tisztelettel vagyok a Nagyságos tanár úr szolgálatára mindig kész szolgája  
Koncz József 
Mvásárhely 1885. II. 6. (MTA Bolyai Gyűjtemény K26/83) 
 
Tehát el kellett telnie még tíz évnek és kellett jönnie egy „idegennek” Schmidt Ferencnek, aki végre sír-

követ állíttatott Bolyai Jánosnak. 
A kérdés, hol lehetett a Református Temetőben Bolyai János eredeti sírja? Ugyanis abba a sírba később 

mások temetkeztek. Tudomásom van arról, hogy Dr. Szilágyi Sándor marosvásárhelyi tudós orvos lefényké-
pezte az 1911-es exhumálást. Vajon él-e utóda, aki őrzi a fényképeket vagy a feljegyzést? Ugyancsak lefény-
képezte a sírt Csonka Géza10, marosvásárhelyi fényképész. Levéltárakban és korabeli folyóiratokban a követ-
kező utalásokat találtam Bolyai János eredeti sírjára vonatkozóan. Elsőként Gulyás Károlynak, a Pásztortűz-
ben megjelent cikkéből idézek:  

 
„Tudnunk kell, hogy mindenkori büszkeségeink, Bolyai Farkas és János még haló porukban sem óhajtottak egy-

más mellett pihenni11. A marosvásárhelyi református temető cintermében, az aljába temetkezett hát az apa, négy eszten-

 
10 A Csonka féle fénykép eredetije a MTA Könyvtár Kéziratárának Bolyai Gyűjteményében van: K 29/77-78 
11 Tévedés, se János, se Farkas nem tett ilyen kijelentést. János gondozta is apja sírját! 
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dővel később meg fel, a hegy tetejére a fia. Utoljára is a Magyar Akadémia tett aztán a halottak közt igazat olyanformán, 
hogy 1911-ben még is egymás mellé rakatta őket. 

Az ezen alkalomból történt ünnepségre hivatalos volt a Bolyai János epigon utódja is, az akkor 72 esztendős Bo-
lyai Dénes nyugalmazott törvényszéki irodatiszt, aki annak rendi és módja szerint meg is jelent 28 esztendős második 
feleségével és 3 esztendős kis fiával együtt Marosvásárhelyen.”12 

Gulyás Károly személyesen vett részt az 1911. június 7-i exhumáláson! 
A következő tanú, Vass Tamás református pap, aki Bolyai Farkasnak tanítványa volt. Vass Tamás pedig 

a következőképpen emlékezik vissza Bolyai Jánossal való találkozására: 
 
„A találkozás és ismerkedés, mondhatom, hogy megviselt. De azt a benyomást, melyet ennek a sajátságos ember-

nek megjelenése s egyénisége gyakorolt réám, elfeledni nem tudtam soha! Ez volt az én ismerkedésem históriája, s első és 
utolsó találkozásom Bolyai Jánossal. MOST NAPONTA ELJÁROK SÍRJA MELLETT, MELY OTT VAN A TEMETŐ FELSŐ RÉSZÉN,
NÉHÁNY LÉPÉSRE A FELVEZETŐ ÚTTÓL, JOBBRA. S mikor azt a darabos, szürke, hideg követ látom, mellyel nyugvó helyét a 
természettudományi társulat megjelölte, mindannyiszor eszembe jut ez a találkozás s az a hideg hang mely a sodromból 
szinte kivetett13.” 

 
A marosvásárhelyi református egyháznak és temetőnek egyik legjobb ismerője, Dr. Farczády Elek csak 

a következő, szerény, de megbízható adattal szolgál az eredeti sír felkutatásában: 

 

1. Bolyai János eredeti sírja 2. A fehér sírkő, az eredeti sír háta mögött 

 
„Ugyanebben az évben, 1911-ben egy kegyeletes aktus játszódott le temetőnkben: a Magyar Tudományos Akadé-

mia kezdeményezésére és költségén kihantolták Bolyai Jánosnak, a magyar tudományosság egyik legkiemelkedőbb alak-
jának a temető III. táblájában nyugvó hamvait s azokat édesapjának, Bolyai Farkasnak a cinterem mellett lévő sírjába 
vitték át. Így a vér és a szellem kapcsolata által egymásra utalt, de szerencsétlen körülmények miatt egymással örökké 
szembenálló két lángész földi maradványai ma már közös sírban pihennek. Ez a közös sír a zarándokhelye mindazoknak, 
akik a tudomány értékeit meg tudják becsülni. Az exhumálási jegyzőkönyv egyik eredeti példányát levéltárunk is őrzi14.” 

 
Ezekből az adatokból kellene meghatároznunk Bolyai János eredeti sírját. A Csonka-féle  fényképpel a 

kezemben, többször végigjártam a temető III. tábláját. Kerestem a régi sírkövek között egy olyant, amelyik 
hasonlít valamelyik fényképen láthatóra. Nos, a szerencsém és a megérzésem mellém állt, mert véleményem 
szerint megtaláltam azt a sírkövet, amely Bolyai János 1894-ben felállított síroszlopa mögött áll. 

 
12 Gulyás Károly: Milyen volt Bolyai János? Pásztortűz 444 – 445 old. 
13 A Vass Tamás írás komplementumát megtalálhatja az olvasó, az eredeti cikken kívül Gazda István: Egy halhatatlan erdélyi tudós, 

Bolyai Farkas c. monumentális kötetében, 625-626 old. 
14 Farczády Elek: A marosvásárhelyi református egyházközség élete 1556-1948. Marosvásárhely, 2000. 146-147 old. 
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Az ízléses, szép fehér sírkő mintha csak azért maradt volna meg, hogy megmutassa nekünk, hová temették 
el Bolyai Jánost! Ez a sírkő biztos, hogy legalább 120 éves, bár az évszám nem látható rajta: 

 
„Hívséges férj, szorgalmatos gazda, gondos atya, nyájas ember-barát kedves vonások mellyek ékesítették néhai 

mészáros Rosnyai Istvánt, kinek emlékezetére emelte e sír oszlopát gyászos özvegye Petri Anna kivel a páros élet kötelei 
között folytatott kellemetes társalkodása 20 esztendőkig tartatt. Elhunyt (önmaga) előtt elbotsátott … négy ártatlan ---  

 
életének 72….” 
 
Ez a sírkő csak véletlenül maradt meg, mert teljesen rátemetkeztek és az új betonsírra támaszkodik. 
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3. Rosnyai István sírköve 4. A sírkő szép felirata és rajza 

 

A mellékelt vázlatképen a III. táblában bejelöltem azt a helyet, ahol Bolyai János eredeti sírja lehetett. 
A képen látható Rosnyai István mészáros fehér sírköve előtt jó két méterrel állhatott Bolyai János eredeti sírja. 
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