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Szabadságharc és a „G onosztól m egszabadító 
tervM: Bolyai János Tökéletes Közállom ánya 

és a szabadságharcról írott feljegyzései

(Részlet a tervezett forráskiadvány bevezetőjéből)

A sepsiszentgyörgyi Pro-Print Kiadó 1997-ben készül megjelentetni Bolyai 
János kéziratban maradt Üdvtanának államelméleti, történelembölcseleti részeit, 
a Tökéletes közállományt és a két Bolyainak a 48-as szabadságharcról és Petőfiről 
szóló feljegyzéseit. A Bolyai-hagyaték a hatalmas kéziratos iromány tömeg önkényes 
tárgykörök szerinti csoportosítása, szemelvényes válogatása elkerülhetetlen, hi
szen az egyéni betűtípusokkal, önálló helyesírással dolgozó Bolyaijános művének, 
az áttekinthetetlenül hosszú Üdvtannak egyetlen részét vagy fejezetét sem fejezte 
be vagy öntötte végleges formába. Az Üdvtan néhány részlete már napvilágot 
látott Benkő Samu gondozásában.1 Az újabb kiadás szerkesztője (e sorok szerzője) 
most Marosvásárhelyen, a Teleki Tékában készül a kéziratos anyag újfajta szem- 
pontok szerinti rendszerezésére és a kiadás előkészítésére.

Az Üdvtan tulajdonképpen a tudományok teljes körét átfogó enciklopédia, ami 
Bolyaijános szerint nemcsak a korszak tudományos eredményeit rendszerezi, 
hanem politikai, sőt üdvtörténeti jelentőséggel bír. Enciklopédia és messianizmus: 
a kettő kapcsolata Bolyaijános ismeretelméletében gyökerezik. Az Üdvtan egyik 
címlapterve — Bolyai feljegyzése szerint — Ádámot és Évát szexuálisan felhevült 
állapotban ábrázolta volna, a második tudás megszerzése előtt, a Paradicsom 
kertjében. Szexuális vonzalom és tudásvágy Bolyainál, mint máshol is úja, szino
nimák. Az igaz tudás definíciója, Bolyai szerint, egy gondolatrendszer szépsége és 
tökéletessége. Ezért ha egy gondolkodó —bármilyen visszavonultságban is —meg
alkotja a helyes emberi együttélés szabályait, az emberi tudás tökéletes rendszerét; 
ez a gondeiati rendszer puszta szépségénél és vonzerejénél fogva ellenállhatatla
nul érvényessé lesz.

Természetesen Bolyai választ ad arra a kérdésre is, hogy eddig miért nem 
vezetett el az emberi tudás, enciklopédikus ismeretanyag és politikai reformszán
dék a földi paradicsom, avagy a tökéletes közboldogság állapotába. Az ok nem más 
mint a nyelvhasználat fogyatékossága: az a.gátlás vagy akadály, amely útját állja az 
emberi tudás kiteljesedésének. De ha létrejön a logikai következetességgel meg
alkotott világnyelv, többé már semmi sem hátráltathatja az ember okos természetének 
és a közüdvnek a kibontakozását.

1 Benkő Samu: Bolyaijános vallomásai. Kriterion, 1968
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Bolyai a két jeltudományt, a nyelvet és a matematikát tartotta az emberi gondol
kodás alapjainak. Az Udvtan zérussal jelölt kezdete a Nyelv két részre, a logikai 
reformált magyar nyelvre és az algebrai szimbólumok nyelvére tagolódik. Az 
emberi tudásfelszabadításához, az Ideális állam létrejöttéhez Bolyai szerint elenged
hetetlen egy jó l átgondolt nyelvreform: ezért az Udvtan mindegyik fejezetében 
bőséggel találunk nyelvfilozófiai és szemiotikái fejtegetéseket. Minden körülmé
nyek között, vélte Bolyai, először az alapelveket kell tisztázni. A beszélt nyelv 
következetlensége, a költői nyelvhasználat logikátlanságai felelősek végső soron a 
48-as forradalom bukásáért és a társadalmi reform lehetőségének elmulasztásáért.

A tudás megszerzése, a nyelv újjáalkotása, vagyis a tudás alapjainak következetes 
tisztázása Bolyai szerint maga a közboldogság. A társadalmi reform, a Tökéletes 
közállomány létrejötte egyet jelent a Tan, azaz Bolyaijános életművének terjeszté
sével. A terjesztés (és nyelvújítás) konspirációs szabályai már megelőlegezik a 
közboldogság, a tökéletes emberi társadalom felépülésének szabályait. A tanítvá
nyok tizenkettes csoportokban, vagyonközösségben, a Tan eszméinek következe
tes tanulmányozásával, szigorúan pontos időbeosztás szerint fognak hozzá az Új 
Társadalom felépítéséhez. A tudományos enciklopédia így egyben a társadalmi 
utópia irányjelzője vagy vezérfonala.

De melyek azok a hagyományok, a logikai-matematikai érveken kívül, melyek 
méltók arra, hogy a tökéletes közállományban is fennmaradjanak? Bolyai úgy látja, 
erre bármelyik elv alkalmas lehet. Nem a társadalmi szabályok milyensége vagy 
minősége a döntő, hanem a következetesség és önkényesség, amivel alkalmazzák 
ezeket. Szerinte a társadalmi együttélés szabályainak nincsen referenciája - hiszen 
a matematikában is bármely axiómából zárt és tökéletes, szépségénél fogva 
“vonzó” logikai rendszer építhető fel. Az egyszer és mindenkorra megalkotott 
társadalmi szabályokat alkalmazásuk következetessége és alkalmazójuk, a rend
szer megalapítójának küldetéstudata érvényesíti.

A matematikus-Bolyai rendszerelmélete itt fonódik össze a romantika egyéni
ség-kultuszával és zseni-képével. A káoszból a zseni isteni hite, küldetéstudata 
teremt rendet- Bolyai saját életútját, matematikusi működését, “megkísérléseit”, de 
még apjával való összeütközéseit is Imitatio Christinek tekintette. Az alapelvek 
kiválasztását, a társadalmi együttélés szabályai megalkotásának jogát csak a zseni 
isteni küldetéstudata, önmagába vetett messianisztikus hite igazolja. Bolyai male- 
malikus-ihletettségű utópiájához ezért tartoznak hozzá szervesen életrajzi feljegy
zései, vallomásai is.

Bolyai nyelvelméleti működését és romantikus konfcsszióját. az utópia-írás 
elméletének tekinthetjük. Bolyai esetlegesnek tekintette a szabályokat, az axi
ómákat, amelyekre a tökéletes közállomány felépül. De a mai olvasónak Bolyai 
neveléseszinénye, 12-es csoportokba szervezett emberisége, vagyon- és faluközös
ségei nem tűnnek véletlenszerűnek, hiszen ezek a 18. századi francia utópisták 
vagy a későbbi utópista-szocialisták eszményeihez állnak közel. Bolyai Üdvtanának 
és az utópista-szocialista irodalomnak a kapcsolata még mindmáig feltáratlan. 
Bolyai közállományával és konspirációs tervezeteivel csak utalásszerűén foglalko-
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zik az utópista-szocialista eszmék reformkori elterjedését feldolgozó Pándi Pál is2. 
Az Üdvtan nemcsak a távoli nyugat-európai gondolkodók rokonává teszi Bolyait, 
a mű néhány alapgondolatát megtalálhatjuk a hagyományos erdélyi gondolkodás 
forrásvidékén is.

Az enciklopédia-írás, a gondolkodás matematikai-nyelvelméleti gyökereinek 
kutatása, az univerzális nyelv megteremtésére való igyekezet Alsted és Apáczai 
működése nyomán honosodott meg a késő-karteziánus hagyományokat őrző 
erdélyi kollégiumokban. Bolyai ennek a szellemi hagyománynak őrzője és 
romantikus továbbfolytatója. Nem nehéz önéletrajzilag is igazolható kapcsolódási 
pontokat találnunk. A marosvásárhelyi Református Kollégium matematika-pro
fesszoránál, Bolyai Farkasnál is együttvan nyelv-tudás-matematika, a nyelvelmélet 
logikai megalapozottsága, sőt egy logikusan felépített világnyelv terve is. Az 
Üdvtan célkitűzése, a “természet (koránt-sem a régi és néhol ma is uralkodó vadság 
vagy isméd el-vadulás) föl-emelése az okos művelt második természet állapotába, 
vagy valódi, igazi, lényeges, gyökeres, alapos, leg-magosb, általános újjá-születése, 
-teremtése, reformátiója...”3 Ez a célkitűzés mélyen gyökerezik a felvilágosodás 
gondolatkörében. Bolyai Farkas egyik úrbérrendezési tervében már egy utópia 
körvonalait találjuk.4

A XVIII. századi erdélyi “felvilágosítóknál” az utópia még csak “jámbor szán
dék” maradt: egy nyelvelméletileg és akár történetileg is igazolt alternatíva, % 
aminek bevezetése a. hatalmasok feladata. Bolyai Jánosnál az “al-nép” felemelése már í  
sürgető tett, a “köz-boldogság” előmozdítása nem tűr halasztást, az utópia érvénye
sítéséhez szükséges tekintélyt pedig a zseni-forradalmár törvényteremtő akarata 
képviseli.

Milyen volt az a szellemi környezet, ahol a nyelvelméleti-matematikai meghatá
rozottságú enciklopédikus gondolkodás összefonódott a romantikus egyéniség
kultusszal? Bolyai János csak a korszak szellemiségét Figyelmen kívül hagyva tűnik 
teljesen magányos gondolkodónak. A Mazzini-féle Evszaki rendszer, a londoni 
Demokrata Bizottság konspirációs terve számos hasonlóságot mutat az ennél 
elméletilegjóval megalapozottabb (és korábbi) Bolyai-féle Tökéletes közállománnyal. 
(Számkódok, tízenkettes embercsoportok, a földgolyó mesterséges Felosztása...stb.) 
Különös módon az Évszaki rendszer, amit a világforradalom érdekében Mazziniék 
egész Európában el akartak terjeszteni, számottevő sikereket kizárólag Erdélyben 
aratott. A székelyföldi szervezkedés vezetője, az 1854-ben kivégzett "székelyföldi 
hónap ”,, a marosvásárhelyi Református Kollégium tanára, Bolyai Farkas kollégája 
a fiatal Török János volt.

Bolyai politikai elképzeléseit tekintve 48-49 illetve az ötvenes évek elejének 
szélsőséges forradalmáraihoz áll közel. (Bolyai önstilizációja leginkább a Kossuth- 
emigráció összekötőjéhez, Makk ezredeséhez hasonlít. Ilyen leplezetlen vallásos

2 Pándi Pál: ”Kísérlet járás" Magyarországon. Az utópista-szocialista ás a kommunista eszmék jelentkezése a 
reformkorban /.-//. Budapest, 1972

3 Bolyai János: Tökéletes közdUamány. 4. kéziratlap. MTA Mikrofilm., 1119
4 If). Gazda István: Az utópista Bolyai Farkas, in Világosság (18) 1977 . p, 44S-445
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elhivatottsággal csak —a később mérnök—tanárként az Egyesült Államokban 
nyugalmat talált —Makk József, Magyarország Keresztelő Szent Jánosának szóza
taiban találunk.

De ez csak a messiásszerep és a politikai keret hasonlósága. Bolyai 48-49 és az 
ötvenes évek forradalmárainál sokkal érdekesebb és figyelemreméltóbb gondol
kodó. Meglepőek a költői nyelvről és a költészetnek a forradalmakban betöltött 
szerepéről írt gondolatai. Csak egy megfontolt és mindenekelőtt logikailag 
következetes változtatás tud egy társadalmi reformot sikeressé tenni. Bolyai 
szerint a szimbólumok, de különösen a metaforák elfedik a nyelvi jelek konven
cionális (Bolyai szóhasználatával élve kényleges) természetét és a nyelv elvadulását 
siettetik és mivel nem a logika, hanem az örömelv” az első természet elsőbbségét 
hirdetik, ezért a túlzott önbizalom és a politikai kudarc lehetőségét hordozzák. A 
költői szóhasználat a felelős a nyelv további romlásáért és a politikai tisztánlátás 
elhomályosulásáért - ez a nyelvkritika kap hangot a nagy riválisról, Petőfi Sándorról 
írt feljegyzésekben.

A Pro-Print Kiadó gondozásában megjelenő kiadvány nem Bolyai nyelvelméleti 
és logikai feljegyzéseiből válogat, hanem az Üdvtan és a Tökéletes közállomány a 
kortárs eseményekre és a társadalmi reformra vonatkozó anyagát helyezi előtérbe, 
mindenekelőtt Bolyai utópisztikus és állambölcseleti elképzeléseit igyekszik re
konstruálni. Úgy vélem, ez a kiadás hozzájárulhat ahhoz, hogy a nagy matematikus 
helyét kijelöljük a XIX. századi európai és magyar eszmetörténetben.
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