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ABSTRACT 
We present in this article a letter of Gergely Bolyai, brother of the famous mathematician János Bolyai 

addressed to the jurist Elek Dósa. This letter contains the appeal of Gergely Bolyai to obtain a job in Cluj, 
and also contains some interesting data concerning the social climate from that time. 

 

REZUMAT 
În acest articol este prezentat o scrisoara a lui Gergely Bolyai, fratele renumitului matematician János 

Bolyai, adresată juristului Elek Dósa. Scrisoarea conţine cererea lui Gergely Bolyai pentru a obţine o slujbă 
la Cluj şi date interesante cu privire la climatul social de atunci. 

 
 
A Bolyaik nagyon jóban voltak az erdélyi arisztokráciával. Bolyai Farkas baráti viszonyban 

volt Kemény Simon báróval, de levelezett a legmagasabb tisztségeket betöltő főnemesekkel is. Vajon 
honnan ez a személyes ismeretség? Ennek egyik magyarázata az lehetett, hogy mikor Bolyai Farkas 
és báró Kemény Simon érettségizett (rigurózumot tettek), akkor azt az akkori erdélyi országgyűlés 
(diéta) előtt tették le (a diéta éppen Kolozsváron ülésezett), és a főurak személyesen megismerhették 
e nagyszerű ifjak szellemi képességeit. Ezt 2002-ben Oláh Anna fizikus, Budapesten élő Bolyai-
kutató közölte: „Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas” c. kötetben: 

 
 „A Reformátusoknak itt lévő Kollégyiomában ritka jelességű Examen tartaték a közelebb lefolyt Októ-

ber hónapnak 2-dik, 3dik, 4dik és 6dik napján. Tetszvén ti. Mélt. Báró és Fő-Ispány Kemény Simon Úr Ő 
excell.-ának, hogy maga nevét viselő, nagyra született kedves úrfia az egész Diéta előtt adná próbáit a na-
gyobb tudományokban tett előmenetelének, megkérte az Ország Rendjeit, hogy a feljebb említett napokra ne 
terheltetnének megjelenni a Ref. Kollégyom nagyobbik Auditóriumában. Megjelentek minden valláskülönbség 
nélkül, mert kívántak részt venni egy nagy hazafi társoknak atyai s egyszersmind hazafiúi örömében, s ösztönt 
adni az ifjú hazafinak maga további tökéletesítésére, melynél fogva ti. belőle is egy derék oszlop embere vál-
hasson a Hazának; hogy a Haza érdemes lányai új bizonyságát adhassák ugyanazon közönséges, jó lélektől 
való vezéreltetésnek, mely lelkesíti a hazafiakat: megjelentek ők is az ifjú báró felől való nagyreménység nyo-
mós voltának édes tapasztalására. Első napon nagyérdemű Professzor Tiszt. Szatmári Pap Mihály úr ex-
aminálta az egész Theológiából az ifjú bárót és két tanulótársait úgymint: Bolyai Farkas és Szatmári Pap 
Zsigmond nemes ifjakat. Az utóbb említett tulajdon fia professzor úrnak. Három órákig tartott a vizsgálás, 
deák nyelven. Oly készséggel és értelemmel feleltek mind a három ifjak, kivált a báró úrfi, hogy még a nagy 
gróf Teleki József úr is azon szíves örömét jelentette…..1” 

 
Az utókornak megmaradt Bolyai Farkas ritka jelességű examenje. Ily módon Bolyai Farkas két fia is 

baráti kapcsolatba kerülhetett a felsőbb osztálybeliekkel, és esetleg számítottak a segítségükre. Bolyai Ger-

                                                           
1 Közli Oláh Anna: Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas, Összeállította Gazda István, Akadémiai Kiadó, 2002., p. 119-120., 
Bécsi Magyar Hírmondó, 1792. november 1. 
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gely, Bolyai Farkas második házasságából született kisebbik fia (1826. május 11 – 1890. augusztus 26.) alábbi 
levele is erről szól. A levél most kerül elsőként közlésre és a Kolozsvári Állami Levéltár tulajdona, a Dósa 
Elek hagyaték része2. Azért is érdekes, mert hűen bemutatja a kiegyezés előtti erdélyi hétköznapok várakozá-
sának hangulatát. Ugyanakkor további kutatásra sarkal, hiszen Bolyai Gergely e levél szerint értékes, Bolyai-
akkal kapcsolatot iratokat küldött Dósa Eleknek. Ezeket még nem sikerült megtalálnunk a Dósa-féle hagya-
tékban, de annak alaposabb átnézése későbbi feladatunk. Dósa Elek nevét a Bolyaiakkal végérvényesen ösz-
szekötötte Németh László „A két Bolyai” c. drámájában (amely mű Magyarországon kötelező érettségi 
anyag). A levél címzettje Dósa Elek (1803. március 15.– 1867. november 19.), Erdély egyik legnagyobb jo-
gászprofesszora, a Marosvásárhelyi Református Kollégium tanára, a Magyar Országgyűlés alelnöke is (1866–
1867), Bolyai Gergelynek tanára és a Bolyai-családnak barátja is volt. 

 
„Bolya február 4-1861 

 
Kedves Bátyám! 
Mióta nagyon becses sorait tiszteltem – azóta semmit sem tudok, hogy mi történt az Apám felett 

elmondandó emlékbeszéd tárgyában – hírlapokban nem láttam, tudóstársasági évkönyvet nem olva-
sok, nincs tehát semmi forrás, melyből bizonyos tudomást meríthetnék – bátor vagyok ez okból Bá-
tyám Uramot alázatosan instálni, méltóztat bár egy pár sor által e’ tárgyban velem valamit bizonyost 
közölni, s’ egyszersmind azt is tudatni, hogy az általam küldött iratok használhatók voltak-e, vagy 
nem. 

Megvallom, hogy e’ levelem tartalma egészében kérést foglal magában – nagyon átallom, de mi-
után meg vagyok győződve, hogy az Apám emléke aránti kegyeletből Bátyám Uram mindig jó néven 
veszi egész bizalommali folyamodásomat – bátorkodom tisztelettel fölkérni, hogy alább elősorolandó 
tervem elérhetésében méltóztasson segédkezet nyujtani, ’s pártfogásában venni. 

Én a’ gazda pályát mint legfüggetlenebbet nagyon szeretem, ’s szeretném most is, de miután át-
láttam, hogy jeleni viszonyok közt, és különösön ezen a’ vidéken, ily romlott nép között, sok költség ’s 
fáradság után is (multum agendi nihil agens3) erősen hálátlan pálya, komolyan elhatároztam jeleni 
körülményemből kibontakozva – hivatali pályára lépni, - eddig is tehettem volna ugyan, hogy Cs. K. 
Beamter4 legyek, de oly ellenszenvem volt avval az állással, hogy jobbnak láttam visszavonultságom-
ban (Bene qui latuit bene vixit5) oly kenyeret egyem melyet igazságosan szerzettem – de már hála Is-
tennek az idők változni kezdettek, ’s nyílni fog pálya a’ becsület terén és magyar ember számára – 
ezen okból ha békés úton – mit legkevésbé hiszek – szerveződnék az ország okvetlen hivatalt szeretnék 
vállalni, ha forradalmi térre megy át a’ dolog, akkor a körülmények mindent megmutatnak. – Várme-
gyei hivatalra szinte egész bizonysággal számíthatnék, de mivel nem állandó, nem sok kedvem hozzá, 
különösön itt ily jelentékeny román elem közt, egynéhány év múlva minoritásban marad a’ nemzetség 
– még nevezetes ok a’ gyermek nevelés – Gáspár ha Isten élteti szeptemberhez egy évre 7 éves és 5 
holdnapos, tehát oskolába kell menni, ’s hogy ha szemem előtt neveledhetne ily romlott világban na-
gyon szeretném; mert az én férfi korom még addig csak is anyagi és szellemi csapások láncsora volt, 
minden reményem csak is benne van, ’s nem szeretném, ha az is a’ többiek után meghiúsulna – akkor 
én is – mint a’ kit, rajta kívül semmi sem köt ehhez a’ hitvány élethez – úgy költözném el e’ földről, 
mint a ki nyomorvágytól ösztönöztetve, mindenét vesztve távozik a’ kártya asztaltól. 

Unio esetére is azt gondolom, hogy Kolozsvárt, ha kormányszék nem is, de valami Főtörvényszé-
ki, vagy helytartósági hivatalnak lenni kell Erdély népéről – a’ hol nekem egyetlen vágyam volna bár 
egy definitív írnoki állomást betölteni, mind a’ gyermek, mind magam érdekében – bátor vagyok ezen 
okokbul kiindulva Bátyám Uramat alázatosan instálni, szíveskedjék e’ tervem kivitelére segédkezet 
nyújtani, és nagy esmeretségénél, ’s hatályos tekintélyénél fogva a Fehérvári Conferentia alkalmával 
B. Kemény Ferentz és Gr. Mikó úr excellentiajokkal találkozva, engemet bár ösmeretlenül kegyökbe s 
pártfogásukba ajánlani. – 

Szerettem volna Vásárhelyre elmenni, hogy Bátyám Urammal személyesen értekezzem, de nőm 
Udvarehelyszékin rokoni látogatásra, ’s ház őrző vagyok – ’ még is minden ügyletem daczára 17 
Januarii kemény záros istálóból 2 hat éves lovamat ellopták – 200 pengő kár  - gazdasági haszon. 

Lászlóéktól kedvetlenül értettem, hogy Uram Bátyám mind gyengélkedik – a’ reumathicumnak jó 
lenne a’ Szebeni gőzfürdő, - Ha Bátyám el nem mehet az értekezletre, instálom egy tekintélyes egyén 

                                                           
2 Arhivele Statului Cluj, FOND PERSONAL DOSA ELEK, Nr. 685. 
3 Sokat hajt semmit sem tesz 
4 Beamter=hivatalnok 
5 Jól élt, aki jól rejtőzőtt (Ovidius) 
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által ki Gr. Mikóval magát közvetlenül érintkezésbe teheti ajánlatát megtétetni előleges hálás köszö-
netem nyilvánítása mellett. – Hosszadalmas soraimért v. kérésemmeli alkalmatlanságomért engedel-
met instálva mindenkor Bátyám Uramat kedves családjával együtt szeretettel ölelvén – mély tisztelet-
tel öröklök 

Kedves Bátyám szerető öccse: Bolyai Gergely.” 
 

Bolyai Gergely elszigetelten élt Bólyában, már nem volt ott édesapjának varázslatos szelleme, mindent 
betöltő személyisége. Ez ő maga sokszor elpanaszolta János bátyjának. Bolyai Gergely is nagyon szépen he-
gedült, amiről a korabeli újságok is beszámoltak. Fenti levelének magyarázataként megemlítendő, hogy a 
három Bolyai közül: Farkas, János és Gergely, egyedül csak Bolyai Gergely vállalt aktív szerepet az 1848-as 
forradalomban6. Így bajtársi kapcsolatba került Deák Farkassal és Szilágyi Sándorral, a neves történésszel. Azt 
is tudjuk, hogy a bólyai birtokukat nagyon feldúlták a románok, mint ahogy a domáldit is. Nagyon nehezen 
lehetett már gazdálkodni a délerdélyi birtokokon, mert az 1848-as forradalom után nagyon megromlott a vi-
szony a román és a magyar falustársak között is. Ezért is szeretett volna Bolyai Gergely hivatalt vállalni. Any-
nyit tudunk, hogy Gergely később a Felső Fehér vármegyében egyfajta levéltárosi hivatalt kapott. Az már 
valóban kérdés, hogy a fenti levél hatására, Dósa Elek segítségével-e, vagy mivel nem sikerült Kolozsvárra 
kerülnie, be kellett érnie egy kisebb beosztással is. 

Bolyai Gergely az alábbi sorokban fogalja össze a saját életrajzát, 1887. május 10-én: 
 
„Gergely Mvásárhelyt született és ott végezte az ev. ref.  Collégiumban a jogot,  1846 június hó 

végén fölesküdt királytáblai írnoknak. Forradalom után 1849 őszén nősült és az akkori nehéz időkben 
azon csalékony gondolattal „Beatus ille, qui procul negotiis7” meghúzódott Bolyában a hajdani nagy 
terjedelmű Bolyaiánum kis töredékén mint aki a hajó roncsain akar a hullámok közül menekülni. Az 
áprilisi napok csendesültével fölváltva Mvásárhelyt atyánál is lakott. Az abszolutizmus alatt – elég hi-
básan – hivatalt vállalni nem akarván végtére megint visszaesett állandólag az ország legrosszabb né-
pe közé a hálátlan gazdai pályára.  

1861-ben a megyék helyreálltával 13 hónapig Felső-Fehér megye levéltárnoka volt, de egészsé-
gi tekintetből kénytelen volt lemondani. 1868-ban segéd szolgabíró a Bolyai járásban, 1869-ben szol-
gabíró egészen 1877 végéig, – akkor pedig  végképp kimaradott a hálátlan, szeszélyektől függő megyei 
hivatalból, és visszaesett megint a hálátlan gazdai pályára, melyen ma a bukás szélén áll.”[2] 

 
Tény, hogy nem sokáig volt „állami” tisztviselői állásban. A Bolyaiak teljesen leszegényedtek, VIII. 

Bolyai Gáspár, Gergely fia a XIX. sz. végén (1890 körül) eladta a bólyai birtokot, és a feleségéhez költözött 
Kadicsfalvára. Ezzel az utolsó bólyai földdarab is kiesett a 700 évig bólyai földbirtokos család tulajdonából. 
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6 Pál-Antal Sándor: Marosszék az 1848-1849 es forradalom és szabadságharc idején, Székelyudvarhely, 2001, p. 422. 
7 Boldog az, ki távol él az ügyletektől (Horatius) 




