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Abstract 
Gyula Vályi (1855–1913) was a famous professor of mathematics and physics at the University of Kolozs-

vár/Cluj between 1881–1911. He regularly delivered a course on János Bolyai’s absolut geometry based on 
Bolyai’s masterpiece Appendix.* In this paper we present some documents on Vályi’s funeral.   

 
Vályi Gyula élete nagy részét Kolozsváron töltötte. Itt járt egyetemre, és itt volt egyetemi tanár 1881-től

1911-ig, nyugdíjba vonulásáig. Élete utolsó két évében bátyjánál lakott a Majális utca 20. szám alatt, ahol ma 
kórház van. Erre a házra hamarosan két emléktábla kerül a következő szöveggel:  

 

În această casă a locuit 
renumitul matematician 

GYULA VÁLYI 
(1855–1913) 

profesor la Universitatea din Cluj, 
propagatorul geometriei neeuclidiene 

a lui János Bolyai. 
 

Ebben a házban lakott 
élete utolsó éveiben 

VÁLYI GYULA 
(1855– 1913) 

hírneves matematikus, 
a kolozsvári egyetem tanára, 

a Bolyai-geometria népszerűsítője. 
 

Vályi Gábor háza a Majális  (ma Köztársaság) utca 20. szám alatt, 
 ahol Vályi Gyula élete utolsó éveit töltötte 

 
* email: kasa@cs.ubbcluj.ro 
* For a detailed biography see: http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Mathematicians/Valyi.html. 



Műszaki Szemle •••• 37 39

Vályi Gyula 1913. október 13-án, hétfő reggel halt meg. A Kolozsvári Hírlap már másnap szép nekrológot 
közölt, majd 16-án rövid cikkben beszámolt a temetésről:  

„Dr. Vályi Gyula temetése.  Impozáns és nagy részvét mellett ment végbe tegnap d.e. 11-kor dr. Vályi 
Gyula nyug. egyetemi tanár temetése. A temető utjait egészen ellepte a gyászoló közönség, amelynek soraiban 
ott voltak a Ferenc József Tudományegyetem egész tanári kara és Kolozsvár társadalmának számos nota-
bilitása. A fekete drapériával bevont kápolnában Ravasz László ref. teologiai tanár mondott magas szár-
nyalásu és könnyekig megható gyászbeszédet. Az ima után dr. Tangl Károly egyetemi tanár a mathematikai és 
természettudományi kar, továbbá a Magyar Tud. Akadémia nevében mondott bucsuztatót. A kápolnából hat-
lovas gyászhintó vitte a koporsót a családi sirbolthoz. A sirnál Csifó Sándor református kollegiumi tanár 
mondott bucsubeszédet az elhunyt professzor volt tanitványai nevében.” 

Tangl Károly beszédét az Akadémiai Értesítő novemberi száma közli. A Mathematikai és Physikai Lapok 
1914. évi számában Kövesligethy Radónak a társaság április 30-án tartott évi közgyűlésén elhangzott 
jelentését közli, amelyben megemlékezik az előző évben elhunytakról is:  „Az elmult év különösen fájdalma-
san ritkította sorainkat; Kőnig Gyula, Lengyel Béla és Vályi Gyula tagtársak elhunytáról már az utolsó 
közgyülés értesült,  kivülök elvesztettük K. Kiss József, Fr. Kiss Károly, Kronich Lénárd, Perjessy László és 
Rombauer Emil tagtársainkat is. Áldott legyen emlékök.” 

 

Vályi Gyula sírja a kolozsvári Házsongárdi Temetőben 

 
Tang Károly beszéde Vályi Gyula temetésen  

(Megjelent az Akadémiai Értesítő 1913. nov. 15-i számában) 



40 Műszaki Szemle •••• 37

Vályi Gyula nekrológja a Kolozsvári Hírlap 1913. okt. 14-i számában 

 
A nekrológ és a gyászbeszéd is kihangsúlyozza Vályi Gyula rendkívüli egyéniségét. Tanítványai és 

kollégái is csak elismerően nyilatkoztak róla. Ő volt az első a kolozsvári egyetemen, aki kitartóan harcolt 
Bolyai János rendkívüli munkássága elismertetéséért. Rendszeresen tartott nemeuklidészi geometriai 
előadásokat. Vályi Gyula nemcsak tanárként, előadóként, hanem kutatóként is jelentős. A kolozsvári mate-
matikai iskola megbecsült tagja olyan hírességek mellett, mint Farkas Gyula, Riesz Frigyes, Fejér Lipót, Haar 
Alfréd, Schlesinger Lajos, Szőkefalvi Nagy Gyula és Klug Lipót. 
 


