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Abstract 
By a popular error the two mathematicians Farkas Bolyai (1775–1856), the father, and János Bolyai (1802–1860), 

the son, lived in continuous rivalry and malignity. Although they sometimes haven’t agreed in everything, by the recently 
discovered manuscripts and letters, we must re-evaluate our mind about their relationship. 

These new documents give evidences of their mutual affection and high respect. They oftentimes have visited one 
another, discussed about their mathematical problems and results. Each of them appreciated the work of the other 
without any rivalry. After 1831 Farkas Bolyai always blessed his son’s work, the Appendix. In turn, János Bolyai many 
times recognized his father’s mathematical results.  

 
 
A köztudatban elterjedt vélemény szerint a két Bolyai életét állandó ellenséges viszony és versengés keserítette meg. 

Bár időnként valóban nem mindenben értettek egyet, a legújabban feltárt kéziratok, levelek fényében az apa-fiú kapcso-
latról az egyes Bolyai-monográfiákban, irodalmi művekben hangoztatott véleményeket át kell értékelnünk.  

Az új dokumentumok tanúsága szerint világosan kirajzolódik a két matematikus egymás iránt érzett ragaszkodása, 
tisztelete. Sokszor meglátogatták egymást, megvitatták matematikai problémáikat, az elért eredményekről mindig tájékoz-
tatták egymást. Nagyra értékelték egymás munkáit, nem volt közöttük tudományos versengés. Bolyai Farkas 1831. után 
csak dícsérte fia főművét, az Appendixet, János pedig számos alkalommal elismeri apja nagyságát, értékeli munkáit. 
Matematikai ötleteit mindig igen nagyra tartotta. 

 
 
Az irodalom – a tudományos és a szépirodalom egyaránt – együtt emlegeti a Bolyaiak nevét. Valóban lehet-e Bolyai 

Farkasra emlékezni anélkül, hogy Jánosra, a fiúra ne gondolnánk, és írhatunk-e Jánosról úgy, hogy közben az apáról 
megfeledkezünk. A vérségi köteléken túl a nehéz tudóssors is egymáshoz láncolta őket, meg az a kétévezredes probléma, 
amelynek megoldásán fáradoztak. „Ezt a két embert – írja Németh László – nemcsak példátlan heves apa-fiú viszony s az 
azonos és egymásra utaló foglalkozás kapcsolta össze, hanem egy és ugyanaz a probléma, az emberi agyban felmerültek 
közt tán a legmegdöbbentőbb, megoldásában a legcsodálatosabb.” 

Kettejük közül Farkas volt a hatalmasabb s színesebb. Alighanem a legsokoldalúbb ember volt, aki magyar földön élt. 
A matematikai kutató munkát a maradandó felfedezések színvonalán művelte. Eredeti ötletei voltak az algebra, geomet-
ria, analízis terén, de izgatták a számelmélet vonzó feladatai is. Önálló gondolatai ma már a matematika szerves részei. 

Bolyai János a magyar tudomány legnagyobb büszkesége, aki az 1831-ben megjelent munkájában korszakalkotó 
eredményt ért el. Megtörte az euklideszi geometria egyeduralmát, felszabadította az utat az emberi gondolkodás előtt a 
tér másként való felfogása számára.  

A két életpályát nem lehet elválasztani egymástól. A tudománytörténet a halhatatlan tudosók sorába emelte őket, le-
zártnak, befejezettnek tekinti életművüket. A két tudós portréját a köztudatban az irodalom alakította ki, és magánéletük-
ből az apa-fiú viszonyt az összeférhetetlenség, a diszharmónia irányába dramatizálta. Elsősorban egyes irodalmi művek 
nyomán honosodott meg az a tévhit, hogy kemény ellentétek, áldatlan rivalizálás keserítette meg az apa és fiú életét. 

A következőkben a Bolyai irodalomban eddig ismeretlen, nemrég feltárt dokumentumok, kéziratok, levelek, a két Bo-
lyai saját írásai alapján fogjuk megvizsgálni az apa-fiú viszonyt, s erről a kapcsolatról a közvéleményben mélyen beideg-
ződött néhány tévedést helyreigazítunk. 

Persze nem állíthatjuk, hogy a két Bolyai között mindig felhőtlen volt a kapcsolat. Az tény, hogy Farkas nem kedvelte 
János feleségét (mai szóval élettársát), számos alkalommal anyagi természetű okok szültek ellentétet, nem értettek egyet 
a komplex számok elméletének megalapozása során. A fiú haragos hangon írt apjának, amikor ráakadt egy olyan levélre, 
amelyben Farkas panaszkodott rá öccsének, Antalnak. Neheztel édesapjára azért is amiért „életét ezerféle semmiséggel” 
[3] töltötte. Apjával szemben az egyik leggyakrabban visszatérő vádja, hogy nagy tehetségéből jó darabot irodalmi mű-
vek írására fecsérelt el. Bosszankodik, amiért apja betegek gyógyításával, orvoslással is foglalkozik: „bőszít – írja – ami-
kor látom az idegeneket mint doktorhoz, physicushoz jönnek”. Bolyai János zúgolódott amiatt, hogy apja – százados szo-
kást követve – könyveit nem reá, hanem a vásárhelyi református kollégium könyvtárára testálta s ezt „gaz, lelketlen tett”-
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nek nyílvánította. Ne feledjük el ugyanakkor, hogy a Gausstól kapott képet Farkas Jánosnak ajándékozta. Amikor Gauss 
haláláról értesült Farkas, a kép rámájára írta: „ez a Jánosé” ([7], K 22/83). Amint említettük, nem szándékunk idealizálni 
az apa-fiú kapcsolatát. Azokkal nem értünk egyet, akik kettejükről írva csak a rossz viszonyt, a versengést hangoztatják. 
Pedig erről csakis hitelesen, a valóságnak megfelelően kell tájékoztatnunk, felhasználva a hagyatékukban megőrzött 
feljegyzéseket. Nem a beidegződött, számtalanszor leírt előítéleteket ismételgetni. 

Bolyai Jánosnak apjáról írt feljegyzéseit olvasva nagyon különböző vélekedésekkel találkozunk. Felső fokon dicséri 
apját, ám igen gyakran civódik vele. „Apjáról szólva – írja  Benkő Samu – élete különböző korszakaiban szinte teljesen 
kimeríti a magyar nyelvnek a szép és rút, a nemes és nemtelen megnevezésére szolgáló valamennyi  jelzőjét. Dicséret és 
szidalom, fiúi büszkeség és kötekedő perlekedés sűrűn váltogatja egymást a ránk maradt kéziratokban” [3]. Rossz hangu-
latában vethette papírra a következő sorokat: „…én vagyok azon, apám által annyira, mint az ég a földtől, félreismert, 
üldöztetett, meggyalázott, megtagadott, mindenként csúffá tenni kívánt s (ha lehetett volna) csaknam száműzött … ” [4]. 
Tegyük e mellé János következő nyilatkozatát: „Ismerek egy erősen kitűnő embert, ki amellett, hogy a mathezisben, tan-
ban is erősen eredeti, kivált és sok részt erősen rokon észjárású -, ízlésűeknek ismerjük magunkat […], azon ember a 
Tentamen írója lévén” [4]. 

János így magyarázza a nézeteltéréseket: „A közöttünk – az atyám s közöttem – való viszály onnan ered, hogy ő elme-
beli s más szüleményei – vagy teremtményire nézve iszonyú féltékeny volt, annyira, hogy nem tűrhette, hogy más valamit 
nálánál jobban csináljon …” ([9], 90/1]. Egy másik helyen ezt olvashatjuk: „… némely tárgyban ezelőtt mindketten szer-
fölött sokképpen lévén elfoglalva, elég értekezés hiánya miatt nem egészen egyeztünk meg”. Hasonló gondolatokat fejez-
nek ki a következő sorok: „Ugyanis mint sokszor említettem, az egész kedvetlen versengés, vitatás […] oka csupa balvé-
lemény, balul értés, félremagyarázás, mi minden lelki rossznak egyetlen kútfeje, abból eredvén minden lelki rossz” [4].  
Elismeri, hogy apja vádjai „némi haragra ingerelték” [4] ám ezek „eltöltek, s legyenek elfeledve, töltsük kedvesebb fog-
lalkozással a becses időt, s ne rontsuk magunkat is, egymást rontani akarva.” 

Bolyai János számos alkalommal kifejezi apja iránti háláját, elismeri nagyságát. Már Bedőházi János is idézi: 
„Atyámtól nyertem – igazi erkölcsi elvek s útmutatás mellett, mit legnagyobbra becsülök – sok derekasabb alapeszmékkel 
együtt ellenállhatatlan vonzalmat az igazi alapos, szigorú s fényes, igazságos tanhoz, általa kezdett ízlésem művelődni 
[…] úgy szellemileg, mint anyagilag neki köszönhetem egész lényem alapját és nagyrészét” [1]. Már apja halála után írja: 
„Bolyai Farkas teljesen egyenlő rangú Gaussal […] és előnyösebbnek tartom, hogy inkább az ő vezetése alatt álltam, 
mint a Gaussé alatt, mert Gauss sohasem csepegtette volna  belém a matematika és még kevésbé a folozófia iránti tiszta 
lelkesedést, és egyáltalán, nem lett volna képes önképzésemnek legkevesebb és legjobb részének úgy járulni hozzá, mint 
Bolyai Farkas”. Apjához 1844-ben írt levelében olvashatjuk: „Kegyed egy nevezetes, nagy epochát csinált Euklidtől 
fogva, oly vezetőnek örvendve – miért örök hála Istennek s kegyednek” ([9], 445/1). Számos alkalommal hangsúlyozza 
apja ritka tehetségét: „De mi lehetett volna, mekkora ember válthatott, mennyire mehetett volna még Atyám, ha már 
gyermekkorban, mint Newton, Gauss – jó móddal bevezetődött volna a tanba!?. Csakugyan bármi hiány mellett is, főfon-
tosságú és becsű műve mellett, soha akkora (annyi mindenre ráérő s általános vagy polihisztori) elmebeli és szellemi erő, 
egészben véve emberben […] össze nem gyűlt, kinek fogantatása órájában a természet éppen különösen nagy remeket 
határozott képezni […] a Bólya homályos és félrevaló rejtekvölgyéből …” ([9], 761/9). János kijelentésével érdekes mó-
don visszhangzik Farkasnak egyik mondata, amelyet egy kézirattöredéken olvashatunk: „egészen más ember lettem vol-
na, se poézisre, se kemencére nem adtam volna magamat, moraliter jobb lettem volna, s hivatalomat, gazdagságomat 
másképp vittem volna.” ([6], K 22/110). 

Bolyai János apjában nem csak a nevelőt, de a tudóst is tiszteli: „Bolyai Farkas – ha valaki valaha megérdemelte ezt 
a nevet – minden részére a tudománynak géniusza. […] Egy Euklid, Archimedes, Newton, Euler, Lagrange, Gauss és 
Bolyai Farkas mily nagy tanítói a világnak! S hol lenne ma a tudomány, ha akármelyik kimaradott volna?” ([9], 759/11, 
12).  S bár haragszik, amiért apja szétforgácsolja erejét, idejét és nem matematikával foglalkozik, szinte büszkén írja: 
„Kemence-mesternek is országszerte híres […], pomológus, kertész, erdész, borgazda, bororvos, betegeket elektrizáló, s 
általában doktornak is olyan nagy, hogy a rendes doktorokat elhagyva számosan is sikerrel hozzá folyamodtak. Egyszó-
val belőle csaknem minden kitelt volna”. 

A két Bolyai – apa és fiú – élete folyamán számos levelet váltott. Kezdve attól az időtől, amikor 1818-ban János be-
iratkozik a bécsi hadmérnöki akadémiára, életük alkonyáig szünet nélkül küldik egymásnak a hosszabb-rövidebb árkuso-
kat. Eleinte a távolság, Bécs-Marosvásárhely, Temesvár-Marosvásárhely, Arad-Marosvásárhely, Lemberg-
Marosvásárhely, Olmütz-Marosvásárhely volt a levélváltások magától értetődő oka, később, idős korukban – miután 
ismét egy városba kerültek – főként a mindkettőjüket foglalkoztató tudományos gondolatok kicserélése s az egymásra 
utaltság sarkallta őket írásra. Az apa különben is szeretett levelet írni („nem restellte […]  egymásután száz levelet  írni, 
sőt beteg volt belé, ha a világot el nem áraszthatta” - mondja szelíd iróniával János), természetes, hogy a levelek jelentős 
része fiának szólt. 

Bolyai Farkas és Bolyai János levelezésének tekintélyes része Benkő Samu és Jakó Zsigmond gondozásában vált az 
olvasók számára hozzáférhetővé, és fontos szerephez jutott a Bolyai-kutatásban. Ezek a levelek azonban csak elvétve 
tartalmaznak matematikai szövegrészeket. Ez érthető, hisz sem Benkő Samu, sem Jakó Zsigmond nem matematikus. 
Benkő Samu bevallja, hogy ez zavarta őt a kéziratok feldolgozása során. Így ír: „… matematikatörténeti iskolázottság 
híján szüntelenül elégedetlenkedtünk magunkkal, hogy alig hasznosíthatunk valamit a szövegek kínálta belső összefüggé-
sekből”. 

Nem is csodálkozhatunk ezen, hiszen a Bolyai kéziratok kibetűzése alkalmával, különösen a matematikai irományok 
esetén, nem csak az általa használt sajátos elnevezések és jelölések megfejtésével, de a szövegekben rejlő matematikai 
tartalom megértésével is meg kell birkoznunk. 
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A kéziratos hagyaték újbóli átvizsgálása során azonban számos olyan matematikai tartalmú levél és kéziratlap is elő-
került, amely nem keltette fel az eddigi kutatók figyelmét. Ha ezeknek a mélyére hatolunk, sok meglepetésben lesz ré-
szünk. Rádöbbenünk Bolyai János olyan, eddig nem ismert matematikai gondolataira, amelyeket évtizedekkel halála után 
fedeztek fel mások. A levelek jórészt komoly hangú, tényközlő, szakmai kérdéseket tárgyaló írások. Némelyiket kisebb 
értekezésnek is tekinthetjük, de – ami számunkra most különösen fontos – szinte mindegyik tartalmaz apró kedves taná-
csot, néhány személyes vonatkozású közlést is. Ezekből a rövid mondatokból viszont az apa-fiú közötti emberi kapcsolat-
ra következtethetünk.  

 
 
 
 
 
 

 
1. ábra 

 
 
 



Műszaki Szemle • 34 11 

 
 
 
 

 
2. ábra 

 



12 Műszaki Szemle • 34 

 
3.ábra 

 
A leveleket forgatva, először is arról értesülünk, hogy azokat nem a harag, hanem az egymás iránt érzett ragaszkodás, 

aggódás, tisztelet szövi át. „Kedves Édes Atyám! – kezdi János egyik, Domáldon 1844-ben keltezett levelét – Örömmel 
olvasám, hogy a láz elhagyá (még említeni sem szeretem […]), még számot sem kell reá tartani: de a szilva evéstől kivált 
ebéd előtt jó lesz Magát óvni …” ([9], 445/1) (1. ábra), vagy máshol apja írására válaszolva így kezdi levelét: „Szüvösön 
köszönve a herpesre nézti tudakozódást és holnaprai invitációt […], de csak hamar rátér a tárgyra: „Az pedig ha p prím és 
q nagyobb egynél […]”(2. ábra). Levelét a következő oldaljegyzettel fejezi be: „A gyomorfájdalmon […] csakugyan kis 
fodormentaszeszt iddogálni nem volna-e jó?” ([9], 746/1) (3. ábra). Farkas először arról tudatja fiát, hogy „A templom-
ban hosszú prédikátzió alatt hajdonfőn Grippét kaptam …”, s csak azután kérdez matematikát. Az apa gondoskodását 
érezzük a következő, 1853-ban kelt levélből: „Kedves fiam! Látván a minap milyen messze tartod az írást, küldök egy 
okulárt próbára: ha jó, tartsd meg.” „A fogad lóg-e még” – kérdezi Farkas, majd így folytatja: „El ne mulaszd tormát 
reszeltetni(de nem Szűcsnél) …  ” Egy másik alkalommal így figyelmezteti fiát: „Az ingó fogadra nézve kérj jó orvostól 
tanácsot; a fogak az élet oszlopai, kihuzatásra ne menj könnyen …” ([6], K 22/111, 110). János vízkúráját nem nézte jó 
szemmel. „Ha a hegedűt elévennéd – írja –, lehet, hogy többet használna a sok könnyen betegítő feredésnél” ([6], K 
22/96). Valaki sok kellemetlen percet okozhatott Farkasnak, mert egyik alkalommal így panaszkodik: „Ez a leány kipusz-
tít. De ne szólj Juliskának, mert a fehérnép repedt cserép” ([6], K 22/96). Miután János beszámol betegségéről, ezt írja: 
„Nyavalyádróli tudosításodat részvéttel olvastam” ([6], K 22/85). 
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Bizonyára egyetértünk abban, hogy ezeket a mondatokat nem két állandóan kötekedő civódó ember fogalmazta. 
Nem fogadhatjuk el azt a véleményt, miszerint – miután egy városban éltek – kerülték volna a találkozást. Olvassunk 

csak bele néhány levélbe! János köszöni „a holnaprai invitációt” s ígéri „holnap délután oda is ügyökszöm”. „Addig is 
míg magam oda mennék” – írja levelének bevezetőjében, s egyik régebbi találkozásra utalva: „ … az ottlétemkor említet-
teken kívül …” ([9], 734/1), vagy „ … éppen innen említém a Káli (?) ottlétekor, hogy Wolfius hibásan állítja …” ([9], 
1014/1). Milyen szépen menti ki magát a fiú egyik alkalommal: „Nagyon köszönöm a meglátogatni kívánást. De csak 
úgy, hogy a legkisebb alkalmatlansággal se történjék […] bármint kívánnám is különbön találkozni”. „Meglátogatnálak, 
de nem merek akkora úthoz fogni” – kesereg az idős Farkas. Más helyen: „Én oda nem mehetek, nincs annyi erőm, és 
nem alkotás miatt most is a szekér viszen a kötelességgel együtt.” ([6], K 22/96). Bolyai Farkas 1856. júl. 12-én írt leve-
léből idézünk: „Küldöm a könyvet. Kérlek, hogy elolvasva hozd magad el”. (Bolyai János élete és műve, 1953, 416. ol-
dal) Mit jelentenek ezek a sorok, mondatfoszlányok? Mondhatjuk, hogy a közös találkozást egyikük sem keresi? Látjuk, 
ennek éppen az ellenkezője igaz. A két Bolyai szüntelenül kereste egymást. Bolyai Jánosnak egész életében egyetlen 
olyan tudóstársa volt, akivel megoszthatta gondolatait: édesapja. Környezetükben csak egymáshoz fordulhattak tudomá-
nyos felvilágosításért. A levelek nem helyettesíthették és nem is helyettesítették a személyes találkozást. Számos levél 
éppen beszélgetéseik után született. Néha már másnap. Milyen szerencse, hogy gondolataikat levelekben rögzítették. Ha 
János nem írásban válaszolt volna apja kérdéseire, akkor ma igencsak szegényebbek volnánk az őket foglalkoztató igen 
értékes, újszerű matematikai problémákat és az egymáshoz fűződő viszonyukat illetően. 

Számos, eddig megjelent tanulmányban csaknem egyöntetű az a vélemény, hogy Bolyai Farkas tartózkodóan, 
megnemértéssel fogadta fia nagy munkáját, az Appendixet. Való igaz, hogy 1825-ben, amikor János bemutatta apjának a 
már kidolgozott elméletét, Farkas még nem fogadta be annak lényegét és jelentőségét. Ám fokozatosan megbarátkozott 
vele és később igen nagyra értékelte fia felfedezését. 

Bolyai Farkasnak egyetlen olyan 1831. után nyomtatásban megjelent írásáról vagy leveléről sem tudunk, amelyben ne 
dicsérte volna fia művét. Már 1831-ben, a még meg sem jelent munkáról írta egyik tanítványának: „Originális nagy mun-
ka; magyar tolluból olyan matematikus munka nem jött …”. Benkő Samu hívta fel figyelmünket arra, hogy „Ötvennyolc 
éves korában Bolyai János úgy hal meg, hogy egy korszak határát jelző művéről életében csak egyetlenegyszer történt 
nyomtatásban említés, az is apja tollából származik” [5]. Ezt írja Farkas fia művéről 1843-ban: „az Appendix fóliántokat 
érő kis munka […] oly eredeti és kolosszális mű, hogy annak szerzőjétől hasonlókat várni, sőt ígényelni lehet […], de 
még kevesen látják becsét …” [8]. Tegyük ehhez hozzá, hogy Bolyai Farkas még egy alkalommal nyilatkozik nyomtatás-
ban fia munkájáról, akkor, amikor megmutatta, hogy milyen mélyen megértette a nemeuklideszi geometria lényegét. Az 
1851-ben megjelent Kurzer Grundriss című könyvében részletesen elemezte Lobacsevszkij német nyelvű értekezését és 
összehasonlította azt az Appendix-szel. A matematikatörténet nem tud olyan írásról, tanulmányról, mely a Kurzer 
Grundriss megjelenésének időpontjáig ilyen pontosan elemezte volna az euklidészi és az első nemeuklidészi geometriák 
közti különbséget, az utóbbiak jelentőségére pedig ilyen világosan rámutatott volna – írja Szénássy Barna [14]. 

Bolyai János számos alkalommal dicséri apja matematikai munkáit, ötleteit, csodálja őt. Farkas könyveit „kincs mun-
káknak” nevezi és sajnálja, hogy azokat csak kevesen ismerik és használják: „… bár is mi nagy kár kincs munkáit még 
mind eddig elé tán szinte csak én használtam …” – olvassuk egyik kéziratlapon ([9], 719/1). Apja főművét, a Tentament 
gyakran idézi kézirataiban. Véleményét erről a munkáról így összegzi: „A Tentamen szelleme magosban kiviláglik” ([9], 
248/1). „Atyámnak sok derék találmányai vannak” – állítja ([9], 531/1). Kéziratainak különböző oldalain apjának szinte 
minden eredményéhez tud dicsérő szavakat fűzni. Az ún. átdarabolási tételről mint „Atyám gyönyörű eszméje” – emléke-
zik meg ([9], 707/1), dicséri apja észrevételét a sorok elméletéből ismert ún. Olivier-féle kritériummal kapcsolatban. 
Nagyra értékelte Bolyai Farkasnak a párhuzamossági axióma vele egyenértékű axiómákkal való helyettesítési törekvése-
it. Apját „.. a Marosvásárhelyt megjelent Tentamen s néhány más magyar s német matematikai s egyéb legnagyobbszerű 
munkák legnagyobb és köztiszteletű Szerzője”-ként említi ([9], 1276/1v). Kéziratainak lapjain valahányszor leírja Bolyai 
Farkas nevét, azonnal hozzáteszi: „Az általam szeretve tisztelt Atyám” (4. ábra). 

 
 
 
 

 
4. ábra  
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 5. ábra 

 
Volt-e tudományos versengés apa és fia között? Beszélhetünk-e a két Bolyai szakmai féltékenységéről – kérdezhetjük 

jogosan, hisz a közvéleményben eléggé elterjedt ez a vélemény is. Talán egyetlen alkalomra mondhatjuk, hogy „verseny-
ben voltak”. Amikor mindketten résztvettek a lipcsei pályázaton. Ekkor maga Bolyai János is használja a „verseny” kife-
jezést. Ám úgy érezzük, hogy ezt sem nevezhetjük igazi versengésnek, hisz közös megegyezéssel készítik és küldik el 
dolgozatukat a pályázatra. Mindig igen szoros szakmai kapcsolat volt közöttük. Apja értesíti Jánost a Jablonowski-
társaság pályázatáról, ő juttatja el később fiához Lobacsevszkij munkáját. Gyakran kicserélték egymás könyveit (Az 
akkori viszonyokhoz képest mindkettőjüknek gazdag matematikai könyvtára volt), megbeszélték problémáikat, elismer-
ték egymás eredményeit. A legújabban feltárt kéziratokban számos olyan feljegyzést találtunk, amelyekből kiolvashatjuk, 
hogy több számelméleti probléma megoldására Farkas hívta fel János figyelmét. Így például az ún. kis Fermat-tétel fordí-
tottjának vizsgálatára, akkor, amikor a matematikai irodalomban csak elvétve találunk ilyen próbálkozásokat, amelyekről 
persze a Bolyaiak nem tudnak. János két helyen is nyilatkozik apja ötletéről. „Ami az apám által feltett kérdést illeti a 
Fermat-tétel fordítottjáról …” – írja egyik helyen ([9], 1193/20 v), egy másik oldalon pedig ezt olvashatjuk: „Atyámnak 
ez az elmés sejtése oly szép és becses” ([9], 1265/33v) (5. ábra). Bolyai János a feladatot igen elmés módon oldotta meg 
(bebizonyítva ezzel kapcsolatban egy olyan tételt, amelyet halála után csak 40 évvel publikált más), amit apjával is kö-
zölt. Ennek ellenére az idős Farkas is boncolgatta a kérdést [13] és ő is készített egy bizonyítást egy sajátos esetre. Ezt 
János azzal az észrevétellel jegyezte le, hogy „ez apám bizonyítása” ([9], 1265/32v). Hasonlóképpen érdekes az apa és 
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fiú együttmükődése Fermat ún. karácsonyi tételének megoldásában. Ezt a tételt Euler bizonyította be először. Dolgozata, 
amely egy vaskos folyóirat 55 oldalát foglalja el, ma is megtalálható a Teleki Tékában. Ezt Farkas is elolvasta és bizo-
nyára hosszúnak és bonyolultnak találta, s ezért arra bíztatta fiát, hogy kísérelje meg annak egyszerűbb igazolását. János-
hoz 1854-ben írt levelében ([9], 1117/1v) egy számelméleti tétel általa készített bizonyítását közli fiával azzal a kívánság-
gal, hogy „Cserébe a 4m+1 alakú prímek legegyszerűbb demonstrációját várom”. János megfogadta apja biztatását s egy 
két oldalas levélben mindjárt négyféle módon is bebizonyítja a tételt ([9], 800/2, 1333/1v). Egyik annyira elegáns, hogy 
úgy érezzük, ez Fermat ötletének minden idők legszebb és legrövidebb bizonyítása (Nemrég Lax Péter amerikai magyar 
matematikus idézte) [10]. Azok közül a matematikai csomópontok közül, ahol a két Bolyai munkái találkoztak, még csak 
a Wilson-tétellel kapcsolatos vizsgálataikról szólunk. Ebben az esetben is a tétel fordítottjának bebizonyítása izgatta őket, 
mivel erről – Bolyai Farkas szavaival élve – Gauss „merőben hallgat”. János több helyen ír arról, hogy a tételt bebizonyí-
totta, ám utal arra is, hogy ez apjának is sikerült: „… az oly szép és fontos Wilson-tétel fordítottját apám és én is bebizo-
nyítottuk” – jegyzi meg ([9], 1193/16v). Bolyai Farkasnak a Wilson-tétel megfordítására, de magára a Wilson-tételre adott 
bizonyításait nemrég találta meg Farkas kéziratos hagyatékában Szabó Péter Gábor szegedi matematikus [12]. Farkas 
iratai között egy olyan oldalra is ([7], 100/1v) akadt, amelyen Bolyai Jánosnak a Wilson-tétel megfordítására adott igazo-
lása található. Ezt Farkas Jánostól lemásolta, de a lap aljára feljegyezte: „Ezt János találta az enyim után”. 

Szükséges-e ezek után még külön cáfolni az olyan – ismert Bolyai monográfiákban olvasható – mondatokat mint pél-
dául: „Fia sem talált apjában valóban megértő szellemi partnerre …”, vagy Farkasról szólva: „Rendszeres alkotó munka 
helyett igyekezett ügyesen forogni a szűk erdélyi társaságban …”. 

Ám a fentieket olvasva különösnek tünnek magának Bolyai Jánosnak apjáról – már idézett – sorai, melyek szerint „… 
iszonyú féltékeny volt …” és „… nem tűrhette, hogy más valamit nálanál jobban csináljon …”. Ha Farkas valóban félté-
keny lett volna, akkor nem kérte volna fiától egy-egy nehéznek tűnő tétel bizonyítását, nem másolta volna le a szépnek 
tartott mondatokat azzal a megjegyzéssel, hogy „Ezt János találta”. Valljuk be ebben az esetben Bolyai János saját ma-
gának mondott ellen. 

A „tudós versengés” kifejezést Farkas unokája, Bolyai Gáspár is – akivel gyermekkorában nagybátyja Bolyai János 
bújosdít játszott bolyai kertjükben – használja a Budapesti Hírlap 1901. július 31-i számában írt cikkében: „Történt apa 
és fiú között több alkalommal is összeütközés, de általában sem állandó ellenségeskedésről, sem tudós versengésről be-
szélni nem lehet. Ez utóbbi különösen csak annyiban igaz, hogy apját korholta miért fecsérli el nagy tudását a költészetre 
s miért nem marad meg a matematika terén, hol a legtöbb sikert aratott munkásságával… De mégis túlzás van azokban a 
cikkekben – folytatja Bolyai Gáspár 1901-ben – melyek az apa és fiú viszonyát tűrhetetlen ellenségeskedőnek tűnteik föl. 
Némelyek valóságos drámai színezettel igyekeztek befeketíteni Bolyai Jánost apjával szemben tanúsított magaviselete 
miatt.” [11].  

Figyelemre méltó, hogy több mint 100 évvel ezelőtt (a kolozsvári centenáriumi megemlékezések előtt!), Gáspár szük-
ségét érzi az elmúlt évtizedekben is oly sokszor elhangzott mondat cáfolásának. Ennyire hatottak már akkor Nemes 
Ödön, Bedőházi János és Bolyai Gergely Szily Kálmánnak küldött írásai? 

Az előzőekben főképpen Bolyai Farkast és Jánost hagytuk beszélni. Saját maguk cáfolják a közvéleményben róluk 
mélyen gyökerezett torz hiedelmeket. Ezek az újabban felszínre került bizonyítékok szerencsére segítenek a Bolyaiak 
hiteles portréjának megrajzolásában. Milyen igaza van Vekerdi Lászlónak: „A két Bolyai – apa és fiú – nem holmi pro-
vinciális nyomorba süllyedt s kínjukban egymást tépő szerencsétlenek; alakjuk és sorsuk – gyönyörű levelekkel dokumen-
tált harmóniájában – az európai gondolkozás főáramába tartozik szervesen és kitéphetetlenül”. 
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