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Kiadás: I-VII.  

1980-1992 

Furioso 



1986 



 

 

Nagy Iván:  

10-12 ezer család 

 

 

Kempelen Béla: 

40 ezer család 





Márkus - Mészáros - Gazda 













Bolyai Farkas 

1775-1856 



Bolyai János 

1802-1860  



1860. januárius 29-én temettetett 

Bolyai János nyug. ingenieur 

kapitány. Meghalt agy- és 

tüdőgyulladásban.  

Híres nagy elméjű matematikus 

volt, az elsők között is első, kár, 

hogy nagy talentuma 

használatlanul ásatott el.   



Dénes fia 1837. október 8-án született, 

Marosvásárhelyen keresztelték. 
  

Amália lánya 1840-ben született Domáldon, 

Erzsébetvároson anyakönyvezték 1840. augusztus 2-

án.  
  

Klára-Eliza. Orbán Rozáliának 1844-ben Domáldon 

született egy Klára-Eliza nevű lánya.  
  

Gyula  fia 1855-ben született Marosvásárhelyen. Az 

anyakönyvi bejegyzés Bolyai Gyuláról, a református 

egyház anyakönyvében, 1855-ben: 

13. Jun- Bolyai Kapitánné Orbán Rozáliának házas 

életen kívül szül törvénytelen fia Gyula 



1867-ben megjelenik az Appendix francia 

fordításban Schmidt Ferenc építész 

kísérőtanulmányával.  

A tanulmány németül is megjelenik. 
 

1868: Forti dolgozata a Bolyaiakról 
 

 

1868: megjelenik olasz fordításban az 

Appendix Boncampagni saját, római 

folyóiratában. 

 



Az Akadémia matematikus tagjai közül 

Hunyady Jenő jelentette az 1868. jún. 

15-i akadémiai kisgyűlésben, hogy a 

bordeauxi akadémia kiadványában 

értekezés jelent meg Bolyai János 

Appendixéről. Ennek nyomán hívja fel 

az Akadémia figyelmét, hogy a két 

tudós kézirati hagyatékát a 

marosvásárhelyi kollégiumtól kérje 

kölcsön az Akadémia átvizsgálás végett. 



1868 nyara: Arany János kölcsönkéri 

Marosvásárhelyről a Bolyai-hagyatékot. 

 

1869 nyara: Rómából levél érkezik Eötvös 

Józsefhez. 
 

 

 



 
Eötvös József az MTA elnöke (1866-1871) 

 

A napokban levelet kaptam a római 

akadémia matematikus osztálya 

elnökétől, melynek örültem és 

elszomorodtam egyszerre, s 

melynek tartalmáról most sem 

tudom, büszkék legyünk-e reá, 

vagy piruljunk.  

 



Az elnök tudósít, hogy ugyanezen 

postával Bolyai Jánosnak és 

Farkasnak Rómában kijött olasz 

biográfiáját [küldi], hozzá egy 

Párisban s egy Bordeaux-ban 

kijött biográfikus ismertetést, 

melyhez Bolyai Jánosnak a 

paralellák teóriájáról írt kisebb 

munkája szinte fordításba 

csatoltatott. (…) 



És ezen ember soha nem volt 

akadémikus, Erdélyben 

félbolondnak tartatott, s míg Gauss 

vele éveken át levelezett, 

Ausztriában mint genie-hadnagy 

penzionáltatott; s ha örülünk, hogy 

nagy matematikust adtunk a 

világnak: lehet-e rosszabb 

bizonysága barbarizmusunknak? 

De elfogyott papirosom. (1869) 

  



 

 

1869 végén 19 iratcsomó érkezik 

Pestre. 

 
 

1871 nyara: Boncampagni újabb 

levele (Paulerhez): „Magyarország 

nem hagyhatja a leghíresebbek közül 

való két gyermekét a feledés 

homályába merülni.” 
 

 







Első nagy közlés: 2003 

 

A teljes anyag 12683 oldal 



1896:  

az Appendix megjelenik 

magyarul 

 











Eötvös Loránd beszéde Kolozsvárott 

a Bolyai-emlékünnepen  

(1903. jan. 15.) 

 

„ha igazi tudósok és - amint kell - jó 

magyarok akarunk lenni, úgy a 

tudomány zászlóját olyan magasra 

kell emelnünk, hogy azt hazánk 

határain túl is meglássák, és 

megadhassák neki az illő tiszteletet” 
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Új törvényekkel, túl a szűk egen, 

új végtelent nyitottam én 

eszemnek; 

király gyanánt, túl minden 

képzeten 
 

kirabolván kincsét a képtelennek 

nevetlek, mint istennel osztozó, 

vén Euklides, rab törvényhozó. 
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