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Abstract 
In this study there are presented three letters between two famous scientists, Mór RÉTHY and Gyula FARKAS. 
The letters are written by Gyula FARKAS to Mór RÉTHY to Budapest and those are about the BOLYAI descen-
dants. Hereby I would like to prove that these two scientists were not only renowned personalities of the 
science but also the humane values. Gyula FARKAS and Mór RÉTHY contributed to the recognition of the 
BOLYAI’s geometry and also to ameliorate the BOLYAI descendants living conditions. 
 
Rezumat 
În acest studiu vă prezint trei scrisori între doi savanţi renumiţi Gyula FARKAS şi Mór RÉTHY, scrise de Gyu-
la FARKAS către Mór RÉTHY la Budapesta. Am ales acele trei scrisori care au ca obiect descendeţii BOLYAI, 
dovedind faptul că amândoi au fost personalităţi remarcabile atât privind activitaea lor ştiinţifică cât şi 
umană. Prin activitatea lor cei doi au contribuit la recunoaşterea geometriei lui BOLYAI precum şi la îmbu-
nătăţirea condiţiilor de viaţă ai descedenţilor BOLYAI. 

BOLYAI János fiának, BOLYAI Dénes gyászjelentőjén a következő utódok szerepelnek, BOLYAI János-
ka kiskorú fia, BOLYAI Mari (SALI Lászlóné) és gyermekei, BOLYAI Malvin (DÉKÁNY Imréné) és gyerme-
kei, BOLYAI Farkas (neje SZABÓ Anna) és gyermekei. 

E sorok írója a BOLYAI-család férfi leszármazottait több tanulmányában is [1, 2], részletesen bemutat-
ta. 1913-ban BOLYAI Dénes Farkas nevű fiának már gyermekei voltak. II. BOLYAI Farkas (1870–1929) leg-
kisebb fia IX. Gáspár (1929–2005) volt, akinek a fia X. Gáspár (született 1945-ben) ma is él Marosvásárhe-
lyen. BOLYAI Dénesnek SZABÓ Katalinnal való első házasságából született Marosvásárhelyen 1870. augusz-
tus 5-én Farkas nevű fia. II. BOLYAI Farkas vendéglőtulajdonos volt Marosvásárhelyen, meghalt 1929. július 
7-én. Farkas felesége, GAÁL Anna (született 1878. XI. 11. Gelencén és elhunyt 1967. VIII. 19. 
Dicsőszentmártonban). Itt jegyzem meg, hogy a GAÁL név nem összeillő a BOLYAI Dénes gyászjelentőjén 
szereplő SZABÓ Anna névvel. Feltételezésem szerint a tévedés a Gyulafehérváron kinyomtatott gyászjelen-
tőn történhetett! Az özvegy nem tartott kapcsolatot férje előbbi házasságából született gyermekeivel és azok 
családjával, így csak emlékezetből írathatta a gyászjelentőre Dénes legnagyobb fia, Farkas nejének a nevét. 
Dénesnek ugyanis LŐRINCZ Aranka volt a harmadik felesége, mind az első, mind a második felesége meg-
halt, tehát Dénes kétszer is megözvegyült!  

II. BOLYAI Farkas és GAÁL Anna házasságából hét gyermek (4 fiú és 3 leány) született. 
Dénes egyik lánya Mária, SALI Lászlóné (1873-ban született Marosvásárhelyen). Dénes gyászjelentő-

jén már, mint gyerekes anya szerepel, utódai Magyarországon élnek. 
Dénes második házasságából született Malvin, DÉKÁNY Imréné és Antal. Antal csecsemőkorában 

meghalt.  
                                                           
 
 
1 Készült az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram támogatásával. 
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Dénes harmadik házasságából született a Magyarországra áttelepült János, akiről és leszármazottairól 
részletesen beszámoltam több cikkemben is. 

Ebben a tanulmányban lényegében két nagy tudós, RÉTHY Mór és FARKAS Gyula levelezéséből ismer-
tetek három levelet, amelyet FARKAS Gyula írt RÉTHY Mórnak Budapestre. Azt a három levelet mutatom be, 
amelyek a BOLYAI-utódokkal foglalkoznak. Ezzel azt szeretném bizonyítani, hogy nem csak tudományukban 
voltak kimagasló egyéniségek, de emberségükben is! 

BOLYAI Dénes második házasságából született tehát BOLYAI Malvin, aki DÉKÁNY Imre földmérőhöz 
ment feleségül. Kolozsváron éltek. Mivel DÉKÁNY Imréné BOLYAI Malvin látta, hogy RÉTHY Mór az egyet-
len tudós professzor, aki felkarolta a BOLYAI-kultuszt, ezért levélben hozzá fordult segítségért. BOLYAI Mal-
vin megírta RÉTHY Mórnak Budapestre, hogy két gyermeke van DÉKÁNY Imrétől, Ibolya és Imre, de nehe-
zen élnek, mert csak a férjének a tisztviselői fizetése az egyetlen jövedelmük, albérletben laknak, és sokba 
kerül a rezsi és az élet. A kérésének a lényege, hogy RÉTHY jutassa a férjét a IX. fizetési osztályból a VIII. 
fizetési osztályba. Ekkor RÉTHY levelet írt FARKAS Gyulának Kolozsvárra és kéri, hogy nézzen utána való-
ban lehet-e érdemben segíteni. BOLYAI Malvin eredeti levele a MTA Könyvtár Kézirattárában található 
RÉTHY Mór hagyatékában. Mi most csak FARKAS Gyula leveleit közöljük, ugyanis RÉTHY Mórnak FARKAS 
Gyulához írt levelei elvesztek. 

A 2. BOLYAI-témájú levél:2 
Kolozsvár, 1907. VIII. 21. Sétatér utca 4 
Kedves Barátom! 
Köszönöm tudósításodat, mihez képest Routh-ot töröltem és így te vagy az első a sorban. 
Én idén nem mentem Fiuméba először azért, mert a horvát kellemetlenségek elriasztottak az arra uta-

zástól és a horvát környéktől, másodszor azért, mert az időjárás kellemessé tette a Budán tartózkodást, ahol 
a Duna partján a Fiume szállóban laktam s az eddigi hűvöses levegőben másfelé nem is kívánkoztam. Azt 
azonban fájlalom, hogy épen most történt ez így, midőn az Adria partján veled is találkozhattam volna. 

Most már légy kegyes levélben tudatni velem, hogy mit akartál rám bízni Bolyai Malvin érdekében. 
Tisztelő és szerető barátod Farkas Gyula 
U.I: Hazaérkezésemkor jutottam csak leveledhez és ugyanakkor Zsigmond fiad tudósításához. Gratu-

lálok családod újabb növekedéséhez! 

A 3. BOLYAI-témájú levél3. A levélben a D. I. monogram DÉKÁNY Imrét jelenti. 
Kolozsvár, 1907. IX. 8. 
Kedves Barátom! 
Minthogy abban az időben, amelyben a hivatalok nyitva szoktak lenni annyira le voltam kötve, hogy 

nem mozdulhattam, csak tegnap foghattam hozzá D. I. ügyéhez. Ellátogattam az itteni kataszteri hivatal mű-
szaki osztályában Pigetti felügyelő osztályfőnökhöz s előadtam néki, hogy a magyarországi matematikusok 
érdeklődnek D. I. iránt a felesége mint Bolyai J. unokája miatt egy matematikus pedig úgy vette észre, hogy 
az utóbbi előléptetések alkalmával D. I. mellőztetett amennyiben a szolgálati idő illetőleg rangsor szerint két 
utána következőt léptettek elő. Bizalmas felvilágosítást kértem P.-től. 

Ő nagy előzékenységgel és D. iránt is nagy jóindulattal fogadta kérésemet. Megmutatta a sor-
jegyzéket, amelyből meggyőződtem, hogy még hat vagy hét főmérnök van D. előtt. Akiket, kettőt, az utána 
következők közül előléptettek, azok a D. előtt lévőket is átugrották. Ezek előléptetésének okai felől P. nem 
tudott biztosat mondani, de úgy van meggyőződve, hogy szolgálati okokból kerültek előre amennyiben oly 
speciális munkakörbe kerültek, amelyhez már előzőleg különös jártasságot szereztek. Úgy látszik, hogy D. 
abban talál sérelmet, hogy az előtte lévők átugrásával őt is nem léptették vagy egyikül nem őt léptették előre. 
Már most bármi alapon jutott előre a két emlegetett úr, azt gondolom, hogy D.-ék óhajtását csak olykép le-
hetne teljesíteni, hogy D. is átugorjon előtte lévőket. Ámde, ha erre különös szolgálati okok nincsenek, akkor 
csakis oly eszköz mutatkozik, amelyeket sem célra vezetőnek nem tartok, sem a magam részéről különben sem 
helyeselhetnék, t.i. az u.n. protekció. 

Hogy pedig forognak-e fenn különös szolgálati okok, annak a megítélése a kívül állóknak aligha lehet-
séges, tőlünk kívül állóktól semmi esetre sem függhet. P. dicsérte D. szakképzettségét és buzgóságát, ámde 
abban a nézetben van, hogy csak akkor léphet majd elő, midőn a sor reája kerül. 

                                                           
 
 
2 Ms 5323/79 [5] 
3 Ms 5323/80 [5] 
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Bővebb felvilágosítást azt hiszem a pénzügyminisztériumban IX. főosztályban lehetne kapni a központi 
felm. főfelügyelőtől Antalffy Andortól vagy Szikszay Elektől, vagy feljebb az ügyosztály (XVIII) előadójától. 
Móricz Vincze osztály tanácsostól vagy még feljebb a főosztály főnökétől Jankovich János dr. miniszteri ta-
nácsostól. Nekem azonban senkim sincs, akire gondolhatnék, hogy ezek valamelyikéhez a kellő felvilágosítás 
sikerének a reményében fordulhatnák. Ha valamelyik budapesti matematikusunk venné magának a fáradsá-
got, hogy e helyeken utána járjon, akkor arra az esetre, hogy az tűnnék ki, hogy csakugyan nem egészen el-
fogadható okból maradt el D. és előtte lévő társai, a miniszterhez lehetne fordulni. 

Miután ezeket bizalmasan közöltem veled minthogy ismét a hivatalban kell sietnem, többet nem irhatok. 
Melegen ölelve maradtam szerető barátod Farkas Gyula” 

DÉKÁNY Imréné BOLYAI Malvin, és családja később Temesvárra költözött. Leányával, CIUGUDEANU 
Ibolyával PONGRÁCZ P. Mária közölt egy beszélgetést a Szabad Szó 1968 februári számában. Ezt az írást 
ismételten közölte a Temesvári Állami Magyar Színház és a Magyar Dolgozók Temes Megyei Tanácsa által 
1973-ban kiadott: Semmiből egy új, más világot teremtettem című emlékfüzet. Ebből az írásból, a kedves 
emlékeken kívül nem tudunk meg újabb információkat a BOLYAI családfára vonatkozóan.  

Még egy érdekes dolog, hogy FARKAS Gyula BOLYAI Dénest Gyulafehérváron kerékpárral szerette 
volna felkeresni, de talán elmaradt a kirándulása.  

A végére hagytam FARKAS Gyula első BOLYAI-témájú levelét, amelyben értesíti RÉTHY Mórt, hogy 
kerékpáron felkeresi BOLYAI Dénest Gyulafehérváron. 

Az 1. Bolyai-témájú levél 4. 
Kolozsvár, 1901. XII. 30. 
Kedves Barátom! 
Áldást kívánok lányod eljegyzésére és mindnyájatoknak boldog 1902. évet. 
Bolyaihoz kerékpáron készültem Gyulafehérvárra elmenni, de mindig akadályok merültek fel. 
Igaz barátod Farkas Gyula 

Nem tudjuk, hogy megtörtént-e a látogatás. Szerény véleményem szerint elmaradt. RÉTHY Mór ugyan-
is bevett egy nyilatkozatot, hogy BOLYAI Dénes hozzájárul a Tentamen és az Appendix újrakiadásához. Egé-
szen pontosan, hogy lemond a szerzői-jogutódlásról az MTA részére. Erre azért volt szüksége, mert BOLYAI 
Jánosnak, Gergely féltestvére Gáspár nevű fia „eladta” a Tentamen szerzői jogát a székelyudvarhelyi 
BETEGH Pálnak. Ez a BETEGH Pál pedig megtámadta az Akadémiát, amikor az újra kiadta a Tentament. Eb-
ből lett aztán egy per, amelyről részletesen írtam [3]. 

Visszatérve BOLYAI Malvinra, nem tudjuk, hogy végül is sikerült-e, hogy a férje a IX. fizetési osztályból 
a VIII-ba kerüljön. Később DÉKÁNY Imrét Temesvárra helyezték, és ott érte a családot az első világháború és a 
trianoni békekötés. Kár, hogy nem nyomozták ki részletesen a temesvári utódok sorsát! De a két tudós, FARKAS 
Gyula és RÉTHY Mór tevékenységükkel hozzájárultak nemcsak a BOLYAI-geometria méltó elismertetéséhez, 
hanem a BOLYAI-utódok életkörülményeinek a javításához is! 
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