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Székely János: A mítosz értelme. Esszék. Kriterion Könyvkiadó. 
Bukarest. 1985. 203. 

Székely János ú j könyve még egyszer igazolja Írójának eddig is 
közismert fogékonyságát a bölcseleti s ezen belül az erkölcsi kérdések 
iránt. Az író ezirányú érdeklődésének fokozódása — sajá t bevallása sze-
rint — együtt járt a költészet hatékonyságába és létjogosultságába ve-
tett hitének megrendülésével. Éppen ezért az utóbbi időben próza- és 
drámaíróként is értékes művekkel jelentkező Székely János életművé-
nek ismerőit nem lepheti meg különösebben új kötetének műfaj i megje-
lölése: Montaigne óta az esszé hagyományosan a töprengő, nyugtalan, 
kérdéseikre választ kereső gondolkodók műfa ja . 

A jelen kötet legtöbb írása a hetvenes és nyolcvanas években ke-
letkezett, de az írót foglalkoztató kérdések korántsem újkeletűek. „Filo-
zófusnak készültem valamikor, magát a világot akartam megérteni, ezt 
véltem a legmagasabbrendű emberi feladatnak" (109) — írja az író a 
több mint négy évtizedet felölelő Feljegyzések erről-arról c. írását be-
vezető, még 1956-ban papírra vetett bevezetőjében. 

A kötet központi magvát kétségtelenül ez a Pascal-i minta szerint 
egybeszerkesztett írás képezi: rövid „feljegyzések, észrevételek, töredé-
kek" a filozófia alapkérdéseiről és fogalmairól, a művészetről, történe-
lemről, erkölcsről és kultúráról . 

Előzékeny és udvarias gondolkodóval köt ismeretséget e reflexiók 
által az, aki a könyvet a kezébe veszi: Székely János egy pillanatig sem 
tar t ja magát csalhatatlannak, nem vonja kétségbe az olvasóban esetle-
gesen felmerülő különvélemény lehetőségét, mi több, őszintén meg-
osztott kétségeivel egyenesen arra törekszik, hogy vi tára késztessen, a 
kérdések önálló továbbgondolására. Rövid, axiomatikus tömörségű fej te-
getései és eszmefuttatásai a személyesség varázsát árasztják, azt a me-
leg, gyakran iróniával leplezett érdeklődést és aggódást, mellyel az író 
az ember sorsa és jövője i rán t viseltetik. 

A kötet másik jelentős vonulatát a visszaemlékezések és alkalmi 
megnyilvánulások képezik. A bevezető írásokban a szerző gyermekkorá-
nak, emberi eszmélésének és pályakezdésének meghatározó élményeit 
eleveníti fel és elemzi, családjáról és nevelőiről emlékezik meg. A kötet-
záró rövid vázlatokban elődök és kortársak portréját vázolja föl, így ezek-
ben az írásokban Arany János és Babits Mihály mellett Gaál Gábor, 
Szervátiusz Jenő, Szilágyi Domokos, Nagy Pál, Schuller Rudolf neve 
bukkan fel a személyes találkozásokat felvillantó rövid visszaemlékezé-
sekben. 

130 



A kötet címadó írása nem véletlenül megkülönböztetett jelentőségű. 
A mítosz értelme című esszé az író két, közismert mítosz fogalmi e lem-
zésére tett kísérletét tartalmazza. ,,A mítosz nyelve, amelyen hozzánk is 
szólhat: az értelmezés" — ez a motto áll írása előtt, és az író mélyen 
meg is van győződve arról, hogy a mítosz nemcsak feltételesen hordoz-
hat aktuális mondanivalót, üzenetet: ez biztosan benne rejl ik, csupán fe l -
színre kell hozni. 

Az író első kísérlete a Cantata profana szövegének értelmezésére 
irányul. A Bartók által feldolgozott népi kolindaszöveg mitikus cselek-
ményében — véli az író — az a pillanat rögződött, amikor történelmünk 
folyamán ,,embervoltunk eredendő meghasonlottsága tudatosul, amikor 
az ember rádöbben: jobb lett volna állatnak maradnia". (65). A fiiik 
szarvassá változása lázadás: az ősállapotba visszakívánkozó ember t i l ta-
kozása az őt mintegy akarata ellenére bekebelező társadalmi lét ellen 
(64). Az író szerint ez a mítosz egyik lehetséges értelmezése. Erre az ősi 
mitikus magra azonban ráépült egy újabbkori drámai helyzet, amely a 
múlt század és e századelő paraszti világában végbement tudati szaka-
dásról ad hírt. Ez a szakadás azért következik be az apa és fiai, a n e m -
zedékek között, mert szükségessé vált egy ú j életformára való át térés 
tudati elfogadása is. Az öregapó egy archaikus életformára, a vadászatra 
neveli fiait, akik ennek következtében uta t tévesztenek, valóságos „szak-
mai torzulást" szenvednek, elvadulnak, „elszarvasulnak" (66). Ez a vá l -
tozás önkéntelen és végzetszerű: ha akarnának se térhetnének vissza az 
emberi világba, hiába hívja vissza őket édesapjuk. 

Míg az első értelmezésben a fiúk szarvassá változása dacos lázadás 
és önkéntes, szabad akaratból történik, a második értelmezésben kény-
szer, végzetszerűség váltja ki. Két értelmezéssel rendelkezünk tehát : az 
első esetben a fiúk lázadók, a második esetben áldozatok, össze lehet-e 
egyeztetni e két értelmezést? — ez a kérdés csak azért nem fogalmazódik 
meg az olvasóban, mert az író hamar beval l ja: a szakmabeliek előtt ed-
dig se volt titok, hogy két különböző szöveg értelmezését végezte el, 
ugyanis Bartók a népi kolindaszövegbe egy eredetileg abban nem sze-
replő motívumot iktatott be. A bartóki változatban, amely érdekes mó-
don archaikusabbnak tűnik, az állati és emberi világot jelképesen egy 
híd köti össze: ez a híd biztosítja az á t já rás t a két világ között, teszi 
lehetővé valamelyik elhagyását vaffy az abba való visszatérését. Ezt a 
motívumot a második értelmezés tárgya, a népi szöveg nem ismeri. Bar -
tók e motívum közbeiktatásával — állapít ja meg Székely János — „a 
népi sorstragédiát romantikus utópiává hangolta át" (71) s ezzel zse-
nialitását bizonyítja: a népi szöveg pedagogikus nemzedékdrámájából egy 
•céljának sokkal megfelelőbb, mélyértelmű romantikus-utópiáig jut el, 
mítoszt teremt, illetve — ez a lehetőség sincs kizárva — talán csak re -
konstruál. Ha a két értelmezést szembesítjük — véli a szerző — talán 
Bartókhoz, századunk e nagy alkotójához is közelebb jutunk. A maga 
„laikusnak" nevezett gondolataival lényegében erre akar t figyelmeztetni: 
a bartóki életmű fogalmi dekódolása olyan feladat, amelyet ha valaki el-
végezne „értelmes dolgot cselekedne" (73). 

A másik mítosz, amelyet Székely János értelmezése tárgyául v á -
laszt, Enkidu mítosza, „az emberfa j legrégebb fennmaradt története." 

Az író figyelmét az erkölcs érvényességére vonatkozó kétségei f o r -
dították a mítosz felé, amelyeknek azért tulajdonít megkülönböztetett 
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jelentőséget, mer t szerinte teljes világképet nyújt . Az etika alapvető kér-
dését: van-e obiektív a lapja az erkölcsnek vagy sem (tudományos té-
nyekből levezethető vagy metafizikai gyökerű) a kereszténység válsága 
tette ismét nyitottá s ezzel valójában az erkölcs ú j meghatározása is 
szükségessé vált. E kérdés az író belső világában is korán felmerült , 
i f júkori vizsgálódásai a lap ján az erkölcsöt úgy határozta meg, mint a 
hatalmi harc manipulativ eszközét. Ezzel valójában kétségbe vonta az 
erkölcs érvényességét: az ember bármit megtehet, amit akar és amihez 
hathatós eszközökkel rendelkezik „ . . . felfedeztem kamaszkoromban, hogy 
erkölcs pedig nincs. Nincs, sohasem volt, sohasem lesz, kár is beszélni 
róla. Meghalt az Isten, t ehá t meghalt az erkölcs; visszamenőleg is érvé-
nyét vesztette; nincsen, mer t nincs aki megparancsolja." (74) 

Az immár felnőttben Enkidu mítosza teszi ismét nyitottá a kérdést, 
a vele való találkozás tudatosí t ja benne, hogy az az álláspont, amely az 
erkölcs történelmiségét és viszonylagosságát, obiektív érvénytelenségét 
képviseli, s amely mint az egyház hatalmi funkciója ellen irányuló fegy-
ver hatásos is volt, továbbgondolandó: veszélyes álláspontnak bizonyul-
hat a mai ember számára! Az erkölcs érvényességének kérdését nem le-
het csak egyház-ideológiai álláspontról eldönteni, az erkölcs nem ke-
resztény találmány, a ku l tú ra őshagyománya is magában hordoz és fel-
vet erkölcsi kérdéseket. Az emancipáció kettős fegyver a mai ember éle-
tében: egyrészt felszabadít minden külső tekintély hatalma alól s ezál-
tal megnyit ja az erkölcsi felszabadulás útját , másrészt azonban meg-
gyengíti a lelkiismeret működését, megzavarja azt és az erkölcsi lazaság 
veszélyes állapotába ju t ta t j a . Ez a válság jól tükröződik a jelenkor er-
kölcsi köztudatában. A létfontosságúnak tartott erkölcsi parancsok, til-
tások (pl. ne ölj!) érvényességét senki sem vitatja, illetőleg csak szél-
sőséges esetekben került sor tagadásukra, sok erkölcsi érték és tiltás 
azonban hát térbe szorult, az emancipált ember nem látja be fontos-
ságukat. 

Az erkölcs érvényességére keresve a választ, az író, Enkidu míto-
sza kapcsán, a tisztaság értékével foglalkozik, a „légy tiszta!" erkölcsi 
intelmét veti vizsgálat alá és érdekes következtetésekre jut. Túlhala-
dott-e a tisztaság, a nemi ártatlanság, a szüzesség kívánalma ma, amikor 
a magát felszabadultnak érző ember a nemi ösztön időleges elfojtását is 
egyértelműen rossznak ta r t j a , a neurózissal, a betegséggel és szabadsá-
gának korlátozásával azonosítja? Az író válasza e kérdésre a mítosz elem-
zése, Enkidu története épp ennek az értéknek az elvesztéséről és követ-
kezményeiről számol be. Enkidu az öntudatlanság állapotában, az erkölcsi 
ártatlanságban élő természeti embert személyesíti meg. Nem ismeri a 
nemiséget: közössége a természettel megbonthatat lan és ezért ő maga 
is sebezhetetlen, eredményesen száll szembe az általa gondozott és irá-
nyított vadakat fenyegető vadásszal, a civilizáció, a társadalmi szféra jel-
képével. (Érdekes hasonlattal az író a bibliai „jó pásztor" elnevezést al-
kalmazza Enkidura. Egyébként a bibliai teremtéstörténet magától kínálja 
és az író következetesen végig is viszi gondolatmenetét az Enkidu — 
Ádám párhuzamot.) 

Enkidu ártalmatlanná tétele létfontosságúvá válik a vadász számára, 
éppen ezért, apja bölcs tanácsára, egy Uruk városbeli templomi prosti-
tuált segítségével Enkidut elcsábíttatja. Az erkölcsi ártatlanságban élő 
természeti ember a nemiség megismerésével kiközösíti magát a te rmé-
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szet világából: ha életben akar maradni kénytelen Uruk városába men-
ni, s mivel természeti környezetében kiszolgáltatott, elfogadni a civili-
zációt. Enkidu szocializálódik, ezzel azonban elveszti autonómiáját: szol-
gává lesz, a városban dúló hatalmi harc öntudatlan és irányított eszkö-
zévé. Előbb Gilgames, a társadalmi ember ellenfele, majd eldöntetlen 
(mert eldönthetetlen) megütközésük u tán barátja, kiegészítője és segítő-
társa. Az Enkidu állapotában végbement változás (lásd Ádám és Éva tör-
ténetét is) az író szerint a következő, jelentésgazdag logikai séma sze-
rint ment végbe: „Aki elveszti ártatlanságát, az hontalanná lesz a te r -
mészetben (a haláltudat szférájába kerül). Aki hontalan a természetben, 
az emberileg már függő. Aki függő, az csábítható. Aki csábítható, az ma-
nipulálható, természetesen (...) A logikai sor rövidre zárva a következő: 
az ártatlanság elvesztése végső soron alattvalóvá teszi az embert." (88) 

A mítosz, következményeit vizsgálva, most már világos feleletet ad 
P arra a kérdésre, értéket kell-e látnunk a tisztaságban, az erkölcsi á r t a t -

lanságban? Az író egyértelműen fogalmazza meg a választ: „Azért ér ték 
és eszmény a tisztaság, mert az ártatlan ember nem függő, nem csábít-
ható, nem manipulálható, nem bűntudatos, nem zsarolható (és így to-
vább: nem és nem a végtelenségig) — egyszóval elegendő magának, sza-
bad és magába zárt. Aki tiszta, az kívül esik a félelem, a halál, az er -
kölcs szféráján. Otthon van a világban, akár az állat vagy a gyermek." 
(90) Ezzel a felelettel, az író így érzi legalábbis, közelebb került a ki-
induló kérdéshez: hol kezdődik és hol lér véget, mi valójában az erkölcs? 
Meghatározása: „Az erkölcs a tudatos lét logikus következménye. Akkor 
válunk erkölcsi lényekké (emberekké), amikor egyébként közömbös cse-
lekedeteinkben fel ismerjük a bűn-mozzanatot." (90) 

Az író tudatában van annak, hogy ezzel a meghatározással egy pa-
radoxont állított fel: ha az erkölcs a nemiség, ártatlanság elvesztése — 
haláltudat — félelem — kiszolgáltatottság, hatalmi alávetettség — bűn 
logikai sorrendjében válik meghatározhatóvá, elmondhatjuk: „a bűn tu-
data bűnt generál, a bűn erkölcsöt generál, az erkölcs megint bűntuda-
tot." (90) Bűnünk a bűntudat — állítja Székely János, és ez a paradoxon 
nembeli sajátosságunkban, a tudatos emberi létben gyökerezik. A tisz-
taság, mint erkölcsi eszmény, ezek szerint nem más, mint védelem, azt 
célozza, hogy az embert megóvja a bűnössé válástól. A tisztaság, íme, 
erkölcs-ellenes: „a tisztaság: az erkölcsi világ önfelszámolási kísérlete a 
bűntelenségben; az a páratlanul különös erkölcsi eszmény, amely épp az 
erkölcs köréből igyekszik kivonni az embert ." (91) 

A paradoxon ezzel talán még inkább feloldhatatlanná vált és az író 
érzi, tudja, hogy nem maradhat így: fel kell oldani és nem az elméleti 
spekulációk szintjén, e kérdésre adandó felelet az életünket magát je-
lenti. A paradoxon feloldása elodázhatatlan, és a mai ember is érzi ezt: 
Enkidu, az erkölcs előtti ember, ártatlanságában és boldog egyensúly-
ban élt, az emancipálódó ember is erre törekszik. A történelmi jelenkor, 
a felvilágosodás óta, az emancipáció jegyében zajlik: az etika (?) a ha -
gyományos értékrend relativitását, történelmiségét és ezekből folyó é r -
vénytelenségét kimutatva a bűntudat megszüntetésére tör. Sikerrel te-
szi-e ezt? A válasz nemleges. A bűntudat megszüntetése az erkölcs taga-
dása által nem járt sikerrel, nem is járhat sikerrel. ,,Az emancipált em-
ber nem gátolt, nem bűntudatos; léte roppant hasonló az áhított állati 
léthez; az emancipált ember szintén szabad. Az emancipáció eszerint leg-
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ősibb ábrándjainkat váltotta valóra: visszavitt mindkét a Paradicsom-
ba." (94) Enkidu „rekonstruálása" mégsem sikerült: az ő bűntelensége 
erkölcs-előtti még, az emancipált emberé pedig erkölcs-utáni. Az ű j em-
ber, a kísérlet eredménye, az erkölcs nélküli ember: szabadsága, erkölcsi 
autonómiája nem a lelkiismeretével egyensúlyban élő, hanem a lelki-
ismeretétől megfosztott emberé. Az erkölcs, „a pozitív érték- és esz-
ményrendszer, amely mintegy kitölti az emberi bensőséget" (95) hiánya, 
az „erkölcsi felszabadulás", kifosztotta, elszemélytelenítette és kiszolgál-
tatta az embert. Nem sikerült a paradoxon feloldása: ,,Az emancipáció 
a modern ipari civilizáció kultúrellenes erkölcstana, a kulturálisan fel-
bomlott emberközösség morális csődtömege — nagyon vaknak vagy be-
csapottnak kell lennie annak, aki ebben még kételkedik." (95) 

Ez az író végkövetkeztetése, és mégsem ez: nem mondhat le, min t 
ahogy mi sem mondhatunk le a paradoxon feloldásának más lehetőségé-
ről. Egész kísérlete azt szolgálja, hogy a tisztaság, az erkölcsi ártatlanság 
értékét a maga fontosságában tudatosítsa. Kategorikusan teszi ezt: „a 
tisztaság fontos — ha ugyan nem éppen a legfontosabb — emberi é r -
ték" (96). Ezzel az erkölcs meghatározásában is előbbre jut. Az erkölcs 
nemcsak a tudatos emberi lét logikus következménye, az emberfaj belső 
érdekvédelme is, embervoltunkból fakadó tudati szabályozója életünk-
nek (96). Az erkölcs „már a kezdet kezdetén is érvényben volt; szerves 
és elidegeníthetetlen része mindenkori értékrendünknek. Mivelhogy ma-
gából a «condition humaine»-ből következik." (94) A tisztaság örök er-
kölcsi eszménye mellett ezt a következtetést és eligazítást, el nem évülő 
figyelmeztetést fedezi fel Székely János Enkidu mítoszában. Az erkölcs 
embervoltunk velejárója: „Az ember attól ember, hogy tudata, kul túrája , 
erkölcse van." (96). 

Székely János mítosz-értelmezésével vitába lehet(ne) szállni, vég-
következtetésével azonban, amelyben i f júkor i állásfoglalását korrigálja, 
mindenképpen egyetér thetünk: „Nem az erkölcs a manipuláció igazi eszkö-
ze, hanem éppen az erkölcs hiánya. Az erkölcs éppenséggel nem eszköze, 
hanem egyetlen ellenszere a manipulativ hatalmi stratégiáknak. S ki-
váltképpen ez az ominózus tisztaságeszmény. . (96) Legfőbb egyetérté-
sünk és közösségünk az íróval pedig abban az aggodalomban, felelősség-
ben és szeretetben van, amellyel ő Enkidu sorsát szívügyének tekinti. 

Szász Ferenc 
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