
Régi és új Bolyai emlékhelyek Erdélyben. 

 

    Előadásom során minden említésre kerülő helynek kivetítem a térképes  elérhetőségét. 

 

Bólya,mint a Bolyaiak ősi fészke,képeket vetítek a várkastélyról,a Bolyai házró,,Bolyai János 

mellszobráról,a rom.kat.templomró Bolyai kutatókkal. 

 

Páva a Vajnák ősi fészke.Láthatjuk az Árpádkori temolimot,a szószék feletti koronát, 

a pávai temetőt. 

 

Magyarsülye-Fehér megye –Képek a faluról,a református templomról ésPávai István Bolyai Farkas 

dédbagyapja adományáról,valamint Pávai Zsigmond adományáról,aki Bolyai Farkas nagyapjának a 

testvére volt. 

 

Domáld ma már közismert zarándokhely,de kevesen tudják,hogy egykor Bethlen,majd Apafi birtok 

volt.Képeket látunk Csatófalváról,DomáldrólÁrkosi Benkő Zsuzsanna sírjáról 

 

Felsőkápolna a Kakutsiak ősi fészke.Felsőkápolnai Kakutsi Klára –Bolyai Farkas anyai nagyanyja- 

testvéreiről beszélek János Sándor és Györgyről. 

 

Melegföldvár jelenleg Kolozs megyében – egykor Szolnok.Doboka megyében volt –f-kápolnai 

Kakutsi Klára apja f-kápolnai Kalutsi György volt akinek neje Földvári Erzsébet itt Melegföldváron 

volt birtokos és Klára halála után itt lett neje utáni birtokos sülyei Pávai Miklós és fia Ferenc 

Földvárhoz tartozó Kaporon. 

 

Apanagyfalu jelenleg Beszterce-Naszod megyében,egykor Szolnok-Doboka vármegyéheztartozott. 

Földvári Erzsébetnek az édesanyja Apafi lány volt és az Apafiak ősi fészke Apanagyfalu. 

Egy különös egybeesés folytán Apanagyfaluban megjelent Bolyai János mellszobra,amit 2006-ban 

adományozott Traian Gh.Dascal fogorvos,aki nem is sejtette azt,hogy Bolyai János szépnagyanyja 

Apanagyfaluból származik.Képek Apanagyfaluból és a Bolyai János szobráról. 

 

Nagyenyed ahol Bolyai Farkas tanult és az emléktáblák. 

 

Magyarherepe-Maros megye –Magyarsülyétől alig 2 km.Pávai V.Miklós – Bolyai Farkas anyai 

nagyapja – miután fia Ferenc Melegföldváron családot alapított,ő visszatért szülőfalujába 

Magyarsülyébe és nem sokra rá Magyarherepén újra nősült.Ebből a házaságából több gyermek 

született és érdemes megemlíteni hogy József nevű fiának Elek nevű fia híres geologus lett. 

Miklós Herepéről írt levelet Farkas unokájának 1796 április 2-án és Herepén temették el 1797 

március 21-én. 

 

Kolozsvár Bolyai János szülővárosa,Szülőházában ma a PIREUS Bankot találjuk.János szohrát a 

BBTE udvarán. 

 

Marosvásárhely a Bolyaiak városa.Életük jelentös részét  töltötték itt és itt vannak 

elhantolva.Számos emlékhelyet tartunk nyilván.Kezdhetjük a Köteles Sámuel u. 5.,majd a Vár 

sétány,Körösi Csoma Sándor u. Teleki Bolyai könyvtár,Bolyai Farkas Líceum,a 

KULTURPALOTÁN Kallós Ede  domborművei,az Izsák Márton féle szoboregyüttes,a dr.Horváth 

Sándor  Pszeudoszférája,Miholcsa József szobrai a líceum udvarán,a Dienes féle hiperbolikus 

napóra a Nyár utcában,a ref.temetóben a régi és új sírhelyek,Kakutsi János cimeres sírköve… 

 

Szeretném ha ezekről az emlékhelyekről  minden iskolában lenne  filmszerüen egy képsorozat,úgy 

minnt Székely Éva tanárnő termében Medgyesen és néhány más iskolában Marosvásárhelyen. 

 

Bandi Árpád 


