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„A világ nem előre halad, hanem hátulról 
épül. Nem cél felé tart, hanem múltjából 
összegződik."

(Sz. J.: A M Í T O S Z  É R T E L M E . 121. o.)

„...minden dolog magában hordozza tu
lajdon múltját, amely éppen csak ezt az 
egyetlen dolgot hozhatta létre -  egyebet 
semmit."

(Sz. J.: A  M Í T O S Z  É r t e l m e . 139. o.)

„A holtak az élők metaforái. Szégyen, de 
így van. Csak az ő befejezettségük adhat 
valamelyest is befejezett, valamelyest is 
szemléletes képet arról, ami bennünk még 
befejezetlen. A holtak azért holtak, mert 
átélték a jövőjüket, múltjuk mind bekebe
lezte. Ami bennünk jövő, az őbennük múlt 
már. Mi pedig csakis az ő tökéletes múlt
jukból következtethetünk (analógiásan) 
saját jövőnkre."

(Sz. J.: Bo l y a i  Já n o s  m e t a f o r á j a . 
In: Eg y  r ö g e s z m e  g e n e z i s e . 64. o.)

„Az ember már szívesen magára vállalná 
a kárhozatot, ha ezzel átmenthetne bármi
lyen parányi reményt a jövőbe."

(Sz. J.: A v a l ó d i  v i l á g . 251. o.)

A valóság megszállottjai általában arra  vállal
koznak, hogy a valónak tarto tt világot re 
gisztrálják, hogy számba vegyék a végtelent, 
a jelenséget, amely a valóság ruhája. Alapél
m ényük a sokszínűség, a káprázat, a valóság 
értelm et messze túlhaladó változatossága, és 
m inden egyes m űvükben ezt az elérhetetlen 
gazdagságot kísérlik meg, ha töredékesen is, 
felm utatni.

A valóság megszállottjai m űveket írnak, az 
életm ű szám ukra fikció, a véletlenek összeg

zése, amely csak töredékes lehet, csak részle
ges, a világnak csak tükörképe, m ert az alko
tó m aga is csak tükör által homályosan látja 
a valót.

A valóság megszállottjait m ég naivnak is 
tekinthetjük, hisz a látványt, a láthatót, az é r
zékszerveikkel, a tudatukkal felfoghatót, a 
szavakkal m egragadhatót tekintik valóság
nak, s abban a hitben és meggyőződésben al
kotnak, hogy a részekből összeállhat az egész, 
az „egy”, hogy az egész nem  más, m in t a ré 
szek összessége.

Akinek viszont a világról (értsd: valóság
ról) a káoszra igen hasonlító „káprázat” és 
„sokszínűség” helyett az az alapvető élménye, 
hogy az m inden látszat ellenére egységes, aki 
tehát ebből az alaptételből indul ki, ez m in
den gondolatának biztos és elm ozdíthatatlan 
sarokköve, az -  ha valóban következetes ön 
m agához -  sosem egyes m űveket hoz létre, 
hanem  tudatosan építi az „axiómájából” te r
mészetesen következő egyetlen lehetséges 
életm űvet.

Székely János a második fajtából való. i s 
m erői ezt régtől fogva tudják, de hogy ez 
mégsem olyan nyilvánvaló és term észetes, az 
abból is látszik, hogy A VALÓDI VILÁG című fi
lozófiai traktátusában egy külön fejezetet szen
tel arra, hogy a világ, az Univerzum egységéről 
vallott hitét „töredelmesen” beismerje.

„A világ (a valami) léte tényleg tapasztalati 
tény, de már az egysége nem is bizonyított, nem 
is evidens. Csakis a nevéből (kvázi a definíciójából) 
következik.

A z Univerzum egysége, amiből kiindulok, esze
rint antinomikus tétel. Gondolkodásom deduktív 
eleme, nyelvileg örökölt, rejtett, és most töredelme
sen bevallott axiómája.

Más szóval: ez a hitem. Ezt kell hinnem, hogy 
gondolkozhassam egyáltalán. Ezen kívül nem is hi
szek semmit." (A VALÓDI VILÁG. 55. o. -  A to 
vábbiakban ahol csak lapszámot adok meg, 
m indig A VALÓDI VILÁG-ra hivatkozom. A. G.)

Töredelmesen bevallja, m int valami bűnt, 
hisz m ásutt ő m aga m ond ítéletet az axió
mákból levezetett deduktív filozófiák felett,
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m ert „egy deduktív filozófia axiómái nem föltétle
nül, nem beláthatóan igazak. Nem olyan termé
szetűek, hogy evidensek lehessenek. Mondhatni, hit, 
ízlés és szándék kérdése, milyen axiómákkal alapo
zunk meg egy deduktív rendszert. Teljességgel attól 
függ, milyen konklúziókra óhajtunk kilyukadni”. 
(45.) Vagy pár sorral korábban, és zárójelbe 
téve: „Csakugyan, a deduktív filozófiák általában 
végső konklúzióikat teszik meg hallgatólagosan 
axiómáknak; nem csoda aztán, ha következtetéseik 
során visszajutnak ugyanezekhez a sarktételek
hez.” (45.)

Az eredendő  bűnhöz hasonlító sarkté- 
tel(ek) nélkül viszont nem  létezik filozófia.

Igaz ugyan, hogy Székely János bevezető
jében  elhárítja m agától az egységes, kohe
rens filozófia alkotásának vádját, hisz m eg
győződése szerint korunkban a filozofálás le
hetetlen, s ő nem  is filozófiát akar tanítani, 
m ert ahhoz nem  ért, hanem  világot, m ert ah 
hoz viszont ért.

Bevezetésként az ismertetés írója is ta rto 
zik egy „töredelm es vallomással”, amely hite 
szerint sok magyarországi szájból is elhan
gozhatnék. Székely János nevét korábban is 
ismertem, sőt néhány könyvét -  a M agyaror
szágon kiadott drám agyűjtem ényét, kisregé
nyeinek kötetét -  m agam  is birtokoltam. N e
ve is el szokott hangozni a nagy erdélyi nevek 
árnyékában. De rendszerin t csak a felsorolá
sokban. Most, A VALÓDI VILÁG olvasása köz
ben esszéit ú jra  elővettem, versesköteteit vé
gigolvastam, és töredelm esen be kell valla
nom, hogy m indeddig, ha nem  is nyilváno
san, csak a m agam  rendszerén belül, m éltat
lanul bántam  Székely Jánossal. N em  arra  a 
„magas” polcra helyeztem és nem  azok közé, 
akiknek egyenrangú társa kellett volna hogy 
legyen, m in t ahogy a valóságban m indig az 
is volt. Klasszikus esszéista, filozófiai gondola
tokban kiteljesedő költő, szilárd gondolati váz
ra építkező drámaíró, akinek nyelvi eleganciája 
és nyelvének hajlékonysága a példaképnek te
kintett mester, Kosztolányi m értékével mérve 
is megállja a helyét. Azok közé tartozik Szé
kely János, akikről szívesen elm ondtam  volna 
én is, hogy „Te éppen olyan férfi vagy, minővel /  
Szerettem, hogy közöm volt valaha”. (Shakes
peare: Hamlet. III. felv. II. szín. -  Idézi: Sz. 
J.: A MÍTOSZ ÉRTELME. 56. o.)

A kettős töredelm es vallomás u tán  térjünk 
vissza Székely János testam entum ához, való

ban utolsó, posztumusz m unkájához, A VALÓ
DI VILÁG-hoz. Ebben a könyvében nem  tö re
dékes gondolatait, reflexióit adja közre (ezt 
m ár m egtette korábban is), hanem , ahogy 
erejéből tellett, szisztematikusnak is tekin the
tő rendszerbe foglalta m indazokat a „felisme
réseket”, am elyekre eszmélkedése óta rá ta 
lált, amelyek akár sejtelemszerűen, akár exp- 
ressis verbis benne foglaltatnak eddig m egírt 
és kiadott m űveiben. H a valamire, akkor 
A VALÓDI VILÁG-ra igazán érvényes, hogy 
Székely János egész m últjának összegződé
se, és csakis m últjából érthető  meg. Kis tú l
zással: ebben a könyvben semmi új nincs, 
egyetlen olyan tétel sem található benne, 
amelyet ne lehetne olvasni, kihám ozni akár 
eddig k iadott esszéköteteiből, prózájá
ból, drám ái gondolati szövetéből vagy ép 
penséggel verskompozícióiból. Egyszóval: 
múltjából.

A korábban m ár említett, első pillanatra 
banálisnak látszó protoaxióm a m ellett („a vi
lág egységes”) Székely János másik alapvető 
élménye, filozófiai gondolkodásának m o n d 
hatnám  m otorja az a felismerés, hogy az em 
beri gondolkodás végzetesen és végletesen 
antropom orf, emberszabású. H a a valóság
hoz közel akarunk  férkőzni, m indenekelőtt 
gondolkodásunkat kell a lehető legradikáli
sabban megtisztítani: dezantropomorfizálni.
M inden eddigi filozófia „gazsága” és csődjé
nek oka, hogy Hegellel együtt a gondolkozás 
törvényeit alkalmazta a valóságra, abban a 
meggyőződésben, hogy, mivel a gondolkodás 
is a valóság része és p roduktum a, annak  tö r
vényei (m árm int a gondolkodáséi) azonosak 
a valóság törvényeivel. H olott Székely János 
véleménye szerint ez korántsem  állja ki a 
próbát. A gondolkodás például m indig a je 
lenből halad  lépésről lépésre a jövő felé, célt 
tételez fel, pedig a jövő éppúgy nem  létezik, 
m int ahogyan a valódi világtól is idegen a cél. 
„A világ nem előre halad, hanem hátulról építke
zik.” A világot, jelenségeit nem  a jövője (ami 
nincs), hanem  az egyetlen létező, a m últja h a 
tározza meg, amely nem  más, m in t „konzu- 
mált világfolyamat, amely a mindenkori jelent ge
nerálja”. (15.)

„ A z ész emberszabású, a világ azonban nem az” 
(21), s míg a gondolkodás törvényeit a te r 
mészet, a való világ törvényeivel azonosítjuk, 
végzetesen em berszerű, an tropom orf világot 
alkotunk m agunknak, am elynek nagyon ke
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vés köze van a valósághoz. Feladatunk tehát 
nem  az, hogy a világot em berszerűvé tegyük, 
hanem  éppen  ellenkezőleg, hogy gondolko
zásunkat alakítsuk világszerűvé, szabadítsuk 
m eg azoktól a sallangoktól, amelyek lehetet
lenné teszik, hogy a valóságot önm agát ra 
gadjuk meg.

A valóság törvényeinek leírására csak a tu 
dom ány képes, a m atem atikai képletek
be foglalt term észeti törvényeken kívül más 
törvény nem  létezik. Az ettől függetlennek 
tételezett „társadalm i törvény” léte csupán 
fikció.

Sajnos a nyelv m aga is társadalm i, em beri 
p roduktum , s ha elfogadjuk is, hogy „az em
beri létezés legmagasabb rendű eseménye” (Hei
degger), épp genealógiája m iatt tagadhatatla
nul antropom orf, s tudom ásul kell vennünk 
azt a szomorú tényt, hogy az em beri nyelv 
nem  a valóság nyelve, s épp ezért „a világról 
nem lehet emberi nyelven beszélni”, legalábbis 
nem  m inden vonatkozásban lehet (25).

Kemény szavak, s különösen furcsán 
hangzanak egy olyan művész szájából, akinek 
költői ambíciója épp a valóság m inél közvet
lenebb m egragadása volt, akit épp ezért teljes 
joggal szoktak filozofikus költőként aposztro
fálni. M ert ahogy m inden valóságterem tő 
művésznek, Székely Jánosnak sem kisebb az 
ambíciója, m in t hogy m űvében a valódi vilá
got m utassa m eg (azaz terem tse újjá). Ezek 
u tán  „filozófusként” sem adhatja alább. Még 
akkor sem, ha az alkotóművész term észetes 
gesztusait ebben a más törvényű közegben 
dilettantizm usnak, naivitásnak bélyegzik, 
am it ő m aga is érez, és fából vaskarikagyár
tásnak minősíti a reflexió nélküli reflexiót 
vagy például a legspecifikusabban em beri 
p roduktum , a nyelv dezantropom orfizálását. 
Az em beri jegyektől m egtisztított nyelv olyan 
távoli és oly közeli, m in t a m atem atikai „li
m es”: esetleg tetszés szerint megközelíthető, 
el azonban sosem érhető.

A filozófus és a költő párharca nem  új ke
letű. Egy régi, 1956-os jegyzetében olvassuk: 
„Filozófusnak készültem valamikor, magát a vilá
got akartam megérteni, ezt véltem a legmagasabb 
rendű emberi feladatnak. De korán beláttam: a 
meztelen gondolatnak immár semmi esélye -  így az
tán irodalomra adtam magam.” (A MÍTOSZ ÉR
TELME. 109. o.) A posztumusz m űben óriási 
kérdőjelet rajzol az egykori döntés mögé:

„Kultúrát teremteni mindenesetre magasabb 
becsvágy -  olvashatjuk -  mint írni vagy beszélni 
róla. Maga a dolog előbbre való a reflexiónál. Erre 
szántam én is az életemet, kultúrát akartam te
remteni, s amikor kitűnt, hogy ez egyszer talán 
mégis helyesebb lett volna fordított utat járni (előbb 
tisztázni a kultúra helyzetét, elméletét, s csak az
után próbálkozni meg teremtésével) rég késő volt 
már!” (133.)

A m érleg két serpenyője vagy inkább két 
ellentétes irányú vektor. Csakhogy mindez 
látszat és szubjektivitás. Székely János így élte 
meg, s az élet és az életm ű varázskörén belül 
ezt objektív ítéletnek érezte. A lezárult élet
m ű a külső szemlélőnek egészen mást sugall. 
Mi m ár látjuk, hogy ennek a birkózásnak 
egészen más lett az eredm énye, az ellentétes
nek hitt tendenciák nem  oltották ki egymást, 
inkább m egterm ékenyítették, s így jöhe te tt 
létre az a Székely János-i kétarcú, mégis ho 
m ogén költői életm ű, amely összetéveszthe
tetlen és egyszeri. A Bolyai-metafora értelm e
zésénél e rre  m ég visszatérek.

Egyébként a valóságterem tő és valóság
magyarázó, tehát a költészet és a filozófia ta r
tományai közti határ korántsem  olyan átjár- 
hatatlan, ahogy Székely János előbb idézett 
megjegyzései nyom án gondolni lehetne. Ezt 
nem  csak az ő élete és életm űve igazolja, s itt 
elég a másik oldalról érkező Nietzsche és 
H eidegger nevét és költői életm űvüket em lí
tenem.

N em  véletlenül került tollam ra H eidegger 
neve. Székely János A VALÓDI VILÁG lapjain 
ugyan általában nem  polemizál, a lét vizsgá
latánál azonban nem  kerülheti m eg Heideg- 
gert. K iindulópontja a következő m egállapí
tás: „Tudni kell megkülönböztetni azt, ami csak az 
ember fejében van attól, ami csakugyan van.” 
(28.) H eidegger „lét”-fogalma, ez a legvégső 
absztrakció tartalm ilag éppolyan üres, m int 
annak tagadása, a „semmi”. Továbbm enően a 
híres heideggeri, m ondhatnám  szállóige sze
rin t a nyelv a lét háza, tehát a nyelvben kell 
nyomozni a lét titkait. A korábbiakból viszont 
tudjuk, hogy a végletesen an tropom orf nyelv 
nem  a valóság nyelve, a való világot nem, 
csak az em beri világot képes leképezni. Szé
kely János szerint innen eredeztethető H ei
degger fatális tévedése, ha egyáltalán az on- 
tikus koncepciót tekintjük igazi teljesítmé
nyének, és nem  azt az alapvető létélményt,
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am elyet hatalm as tehetségre valló „nyelvmági
ával”, „határtalanul árnyalt és mélyreható” nyelv
m űvészettel ad elő. A „valódi világ” fegyver
zetében vívott lovagi to rná t Székely János vé
gül a következő kétes értékű dicsérettel zárja: 
„Annál, amit mond, fontosabb, ahogy mondja. 
Nem kétséges: a filozófusok között, akik még kor
társaink voltak, Heidegger a legjobb poéta. Egyál
talán o az a szerző, akinek olvasásakor két igen 
távol eső minősítés (az, hogy akarnok, és az, hogy 
zseni) egyaránt eszünkbe ju t.” (34.) Az olvasó p e
dig a rra  gondol, hogy ezt az ítéletet egy el
vetélt filozófus és egy elném ult poéta fogal
mazta meg.

Hogy valam ennyire is otthonosan mozog
ju n k  Székely János „valódi világában”, hogy 
m egértsük annak szigorúan determ inált m ű 
ködését, m eg kell ism erkednünk m ég né
hány axiómaszerű alapelvével. Azt m ár ko
rábban elm ondtuk, hogy Székely János sze
r in t az univerzum , a világ egységes. Ez az egy
séges világ ugyanakkor folyamat és struktúra. 
A folyamat az egyirányú időben zajlik, s a vál
tozó struk túrák  állandóan szummálódnak. 
Az idő sem más, m int a térszerkezet állandó 
változása. A világ -  így hangzik Székely János 
definíciója -  „idő a térben, tér az időben; tér mint 
folyamat, a tér struktúrájának időbeli szummáló- 
dása”. (69.) H a m indezt komolyan vesszük, 
badarság elsikkadt lehetőségről beszélni. Az 
arisztotelészi „lehetőségben” a valódi világtól 
tökéletesen idegen célképzet, a nem  létező 
jövő feltételezése rejlik. Ez pedig képtelen
ség. Csak az tö rténhet meg, ami m egtörténik, 
és fordítva. Következésképp véletlen éppúgy 
nincs, m int ahogyan a szabadság is illúzió. 
„Az emberi cselekvés merő determináltság.” (73.)

N em  szükséges rosszmájúság ahhoz, hogy 
a filozófus maszkja m ögött felfedezzük a PRO
TESTÁNSOK vagy a CALIGULA HELYTARTÓJA 
íróját, a filozófia m ögött a dram aturgiát, a 
„véletlent” is engedélyező heisenbergi hatá
rozatlansági reláció m ögött (vagy inkább he
lyett) annak  az írónak egzisztenciális élm é
nyét, aki érzi és tudja, hogy a drám ai lét nem  
ismer véletlent, m ert az az élet folyamatának 
teljességében egyszerűen „felszívódik”.

Hogy az a „részstruktúra” és „részfolya
m at”, „amelyet” Székely Jánosnak  neveztek, 
milyen m értékben m últjának szummálódása, 
ékesen bizonyítják A VALÓDI VILÁG azon ol-

dalai, am elyeken például -  kettős bizo
nyításként -  a szabadság-kényszerűség tételt 
igazolja. Ebben a rövid fejezetben egyszerre 
pillanthatunk be az egykor volt költő és az 
egész életét summázó költő-filozófus m űhe
lyébe. Egy gyerm ekkori vadászélményt idéz 
fel, a személyautó fénykévéjéből szabadulni 
képtelen őzborjú vágtáját, a sárral telefröcs
költ szélvédőt és egykori önmagát, ahogy ér
tetlenül figyeli a m enekülő borjat, és nem  ér
ti, m iért ragaszkodik oly makacsul az úthoz, 
m iért nem  tér ki, veti be m agát az ú t két ol
dalát szegélyező végtelen és veszélytelen sö
tétbe. A nyomasztó élmény „betokosodott tuda
tába”, s évtizedek m últán ez lett alapja GÉP
KOCSIN című versének. A vers, m int m inden 
valódi műalkotás, legyen az Bartók CANTATA 
PROFANÁ-ja vagy Piet M ondrian derékszögű 
vonalakkal tagolt kompozíciója, a világ szer
kezetét modellálja, és annak  felismeréséből 
született, hogy kényszerpályán mozog m in
den, am i mozog, a szabadság a rabság fedő
neve, üldözők és üldözöttek vagyunk, vagy 
még végletesebben: m indkettő mi vagyunk, 
mi üldözzük m agunkat. (74-78.)

(Csak így zárójelben jegyzem  m eg talán a 
legfontosabbat. Akár filozófiai jegyzeteit ol
vassuk, akár művészeti esszéit vagy verseit, 
de em líthettem  volna prózáját és színműveit 
is, állandóan és intenzíven érezzük, hogy 
Székely János „életm űvében” nincs semmi 
esetleges. A gondolat ereje és eredetisége új 
meg új kapukat nyit. A műfajok közt szabad 
az áramlás, az idő is elveszti határoló jellegét, 
s egy-egy odavetett „felismerés” harm inc
negyven évvel később kapja meg végleges ru 
háját, s egy-egy eredendően  poétikai találat 
A VALÓDI VILÁG-ban tétellé kristályosodva je 
lentkezik. Székely János világa [életműve] is 
univerzum , és ezek a megfelelések a nagy 
univerzum  egységét modellálják. M inderről 
Székely János sokat idézett SZTRIPTÍZ című 
versének első sorai ju tn ak  eszembe: „Minden 
sorom egy-egy felismerés volt. /  Minden versem egy 
megoldott talány. /  Az volt az élet, az volt a valódi 
-  /  Az volt a boldogság talán.” Az életm ű egyik 
kulcsversének is tekinthető SZTRIPTÍZ folyta
tására a későbbiekben m ég visszatérek.)

Mindaz, am it Székely János valódi világából 
eddig számba vettünk, csupán szükséges be
vezetés volt, mintegy ontológiai m egalapozá
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sa társadalomszemléletének, „szépnek” vagy 
„jónak” egyáltalán nem  tekinthető világképé
nek. „Én nem tartom jónak azt, amit itt leírok -  
adja tud tunk ra  -  hisz éppen az értékek birodal
máéban (a kultúrában) keresek kiutat belőle. Nem 
tartom jónak, csak igaznak tartom. Azért publiká
lom... hogy ezzel teret nyissak az illúziótlan gon
dolkodásnak. Azért, hogy senkinek se sikerüljön to
vább is »átverni«, becsapni, szekerébe fogni a vesz
teseket.” (99.) (A „vesztesek” szó m egint csak 
nem  elszólás vagy véletlen. A VESZTESEK című 
lét- és sorsértelmező nagyívű verskom pozí
ciójára utal.)

Székely János szerint a legkárosabb az az 
illúzió, amely elhiteti velünk, hogy vannak 
külön társadalm i törvények, holott, ahogy 
korábban m ár láttuk, szerinte csak egyfajta 
törvény létezik, a term észet törvénye. Nincs 
te rünk  arra, hogy azokat a finom és m ár-m ár 
rafinált distinkciókban sem szűkölködő lépé
seket számba vegyük, ahogy Székely János az 
élő sejttől, a sejtek halmazából létrejövő szer
vek és szervezetek létezési form áit és létezési 
törvényeit tárgyalva eljut ahhoz a konklúzió
hoz, hogy „az élő szervezetek egyensúlya harmo
nikus, a társadalmi szervezeté viszont dinamikus”. 
(111.)

Ehhez m agyarázatként azonban a kö
vetkezőket feltétlenül hozzá kell fűznünk. Az 
élő szervezet léte az önálló léttel nem  ren 
delkező szervek szabályos m űködésétől függ, 
s am ennyiben egyetlen sajátos funkciót ellátó 
szerv is kiesik vagy diszfunkcionálisan m űkö
dik, a szervezet léte kerül veszélybe. Létének 
alapja tehát a harmonikus együttműködés.

A társadalmi szervezet alkotóelemei ezzel 
szemben autonóm  egyedek. Létük (bizonyos 
mértékig) független a másik egyed lététől, sőt 
a társadalm i szervezet létform ája a szelektivi
tás, azaz a fölösleges egyedeket kiveti m agá
ból. A társadalmi szervezet ezek szerint alá 
van vetve az egész világban érvényesülő kau
zalitásnak (Székely János ezt legitásnak neve
zi), az élővilágban érvényesülő funkcionalitás 
elvének, valam int csakis az em beri világban, 
a tudattal rendelkezők világában érvényesülő 
finalitásnak, am elynek három  kom ponense a 
jövőképzet, a célképzet és az akarat. Ezeknek 
együttes m űködése hozza létre a társadalmi 
szervezet dinam ikus egyensúlyát.

Ezzel m ár benn is vagyunk a sűrűjében, s

elérkeztünk Székely János társadalom szem lé
letének kulcsfogalmához, a dominanciaelvhez.

„A társadalom -  írja -  olyan szelektív struktú
ra, amelynek komponensei (az egyedek) egymás ro
vására is minél előnyösebb helyzetet igyekeznek el
foglalni -  amelyben tehát verseny folyik. A társa
dalmi egyensúly autonóm egyedek versengéséből ala
kul ki. Ezért dinamikus a társadalmi egyensúy. És 
ezért érvényesül a dominancia minden társada
lomban.” A dominanciaelv érvényesülése struk
turálja a hordát társadalommá. (101-102.)

A társadalm i lét tehát állandó harc, és ez 
a dinam izm us a társadalom  és a harcban 
részt vevő egyedek létezésének záloga. A sta
bilitás, a létezés, a fennm aradás igazi alanya 
azonban nem  a társadalom , de m ég csak nem  
is az egyed, hisz „az egyed csak függelékszerve 
(közlekedési eszköze) a nemzedékeken átívelődő, osz
tódó, újrakombinálódó, öntudatlanul, de valójában 
élő génállománynak. A génállományban nem sza
bad pusztán információrendszert látni, amely az 
egyedek előállításában kap szerepet. Nem: maga a 
génállomány a tulajdonképpeni élő, amely saját 
stabilitásának fenntartására egyedeket állít elő”. 
(103.) „A társadalmi dominanciaharc nem más, 
mint a génállomány (öntudatlan) önfenntartási 
stratégiája. ” (106.)

Székely János nem  lévén a filozófiának 
szaktudósa, nem  hivatkozik irodalom ra, el
m életében azonban nem  nehéz felismerni a 
szociáldarwinizmus hatását. Egyébként az 
utóbbi néhány évtizedben, h a  nem  is a filo
zófusok, de annál inkább a biológusok köré
ben egyre magasabb ázsiója lett Darwin n e
vének. Az önző gén elm életének propagáto- 
ra, R ichard Dawkins 1976-ban m agyarul is 
m egjelent könyvében (The Selfish Gene -  
Az ÖNZŐ gén) például azon bosszankodik, 
hogy „a filozófiát és a »bölcsészettudományoknak« 
nevezett tárgyakat még mindig majdnem úgy tanít
ják, mintha Darwin sohasem élt volna. Nem kétsé
ges -  teszi hozzá -, hogy ez idővel meg fog vál
tozni”. Székely János ugyan nem  utal a m o
dern  etológia, a játékelm élet eredm ényeire, 
a „galamb” és a „héja” típusú életstratégiák 
elemzésére, ennek  ellenére kétségtelen, hogy 
a term észeti törvény kizárólagosságának és a 
dom inanciaharc egyetemlegességének elm é
lete ezekből a kutatásokból eredeztethető. Ez 
term észetesen nem  je len ti azt, hogy kétségbe 
vonnám  azoknak a felismeréseknek és élm é
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nyeknek elsődlegességét, am elyeknek lenyo
matai, m ondhatnám  „kövületei” m egtalálha
tók Székely János oeuvre-jében.

A dom inanciaharcban term észetesen nem  
egyenlők az esélyek, a gyengébb egyedek -  
ép p  a struk tú ra szelektivitása m iatt -  nem  
tud ják  továbbörökíteni génállom ányukat, s 
ezen keresztül érvényesül a term észetben, az 
állati és a növényi társadalm akban a kiválasz
tódás. Ez a szelektivitás az em beri, tehát tu 
dattal rendelkező egyedekből álló társada
lom ban kissé m ásképp működik. M intha az 
em beri társadalom  arra  törekednék, hogy ne 
csak a dom inanciaharcban sikeresek génállo
mánya, hanem  a társadalom  teljes génállo
m ánya továbböröklődjék. A dom inanciahar
cot korrigálni, hatását korlátozni és ellensú
lyozni egyedül a kultúrába ágyazott erkölcs 
képes, „amelynek lehetősége az emberi tudatban 
mintegy organikusan adott”. (107.)

Nyilvánvaló, hogy az erkölcs szemben áll 
a term észeti törvénnyel, akadályozza annak 
korlátlan érvényesülését. A csupán tudatos 
egyedek társadalm ában érvényesülő, a te r
mészeti (tehát matem atizálható) törvénytől 
különböző, más, a rendszertől idegen „társa
dalm i törvény” bevezetése m intha zavarná az 
eddig  m onolit filozófiai gondolatm enetet. 
Székely János is érzi a csapdát, és a hurokból 
a következő form ulával szabadul: a kultúra 
valamiféle negatív visszacsatolás. Az állatvilágra 
általánosan jellem ző dom inanciaelvet és te r
mészetes szelekciót a ku ltúra idomítja a tá r
sadalmi lét szükségleteihez, és ugyanakkor 
ilyen irányban korrigálja. „A kultúrában az or
ganikus lét alaptörvénye az emberi tudaton átszűr
ve, annak közbejöttével érvényesül.” (142.) A kul
tú ra  magva az erkölcs, amely csak látszólag 
szakrális eredetű, valójában és végső soron 
term észeti produktum : „az embertenyészet vitá
lis szükséglete generálta”. (140.) Az erkölcs nem  
más, „mint a természet önkorlátozása”. (220.)

Az ellentm ondás azonban az m arad, ha 
m eg is magyarázzuk. A tudat nélküli term é
szet és a tudatta l rendelkező em ber közt el
lentét feszül. A tudat ugyanis hiába a term é
szet produktum a, IDEGEN a term észetben, 
a világban. Székely János m etaforikus m eg
fogalmazásában: „az ember a természet megha- 
sonlása”. (217.) „A világegész az organikus lét át
tételén keresztül olyan princípiumot hozott létre, 
amely emberi fogalmaink szerint »ellentétes« vele.

A z alapelvek síkján maradva: a legitás [=  kauza
litás -  A. G.], az általa már korábban létrehozott 
funkcionalitás közbejöttével létrehozta a finalitást. 
Mindezt öntudatlanul, persze minden cél, szándék 
vagy akarat nélkül, pusztán a világfolyamat belső 
szükségszerűsége folytán.” (216.)

Ezen a ponton m ár értelm etlen a dezantro- 
pomorfizálás, hiszen m agáról az em berről 
van szó, annak helyéről a Székely János d e 
finiálta valódi világban. M egszabadulva a fi
lozófia béklyóitól most m ár írónk is szabadon 
csaponghat az em beri relációk világában, a 
művészetek terü letéről átkalandozhat a po
litika terrénum ára, hogy m inél gazdagabb 
példatáron m utassa be az em ber otthonta- 
lanságát, az em beri nem  hazugságait, és 
hogy ebben a világszerű valódi világban az 
em bert m iért gyötri állandó bűntudat, bár
m it is cselekszik vagy nem  cselekszik, erköl
csös m arad, vagy túllép a főként m aga alkotta 
korlátokon.

M indennek ősoka a tudat, amely em berré 
teszi az em bert, és bűn tudato t „generál”. 
M ert a tuda t m aga az eredendő  bűn, hisz az 
em ber nem  más, m int „a természet bűnbeesése”. 
(210.)

Ezeket a fejtegetéseket olvasva akaratlanul 
is a költészetben elm arasztalt költő H eideg
ger ju t  az eszünkbe. És az, hogy vajon sza
bad-e elválasztanunk a költőt a filozófustól, 
és nem  volna-e gyümölcsözőbb, ha elfogad
nánk  Hamvas Béla term inológiáját, aki sze
rin t a költő csak annyiban különbözik a filo
zófustól, hogy az utóbbival szemben a világ 
egységét vallja. Az a „filozófus” pedig, aki, 
m int példáu l Hérakleitosz, azt m ondja, hogy 
„m inden egy”, valójában m ár m eg is haladta 
ezt az ellentétet, és beléphet a transzcenden
cia világába.

Az igazán lényeges persze a világ és az em 
ber viszonya. A valóság egységes egész -  ál
lapítja meg Hamvas Béla -, és csak egyetlen 
valóság létezik. Ez a valóság leplezetlenül néz 
vissza arra, aki leplezetlenül szemléli. „A dol
gok olyan nyíltsággal mutatkoznak meg az ember
nek, mint amilyen nyíltsággal áll önmaga előtt. Ez 
az alétheia.” „...Aki alétheiában él, annak az élet 
öröm. A dolgok is megnyílnak előtte, hozzájönnek 
és megmutatják arcukat. És akkor kitűnik, hogy 
minden egy.” (Hamvas Béla: POETICA META- 
phisica. In: H arminchárom esszé. 182. o.)
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Az alétheiai lényegében nem  más, m int 
Székely János valódi, igaz és egységes világa 
(hé alétheia = igazság, valóság), amelyet 
Ham vas tanulm ánya szerint teljes egészében 
csak a költő, a művész képes megism erni. És 
m egint csak eszünkbe ju t  a filozófus-költő 
Heidegger, a költő-filozófus Székely János 
és H ölderlinnek egy sora, amelyet szintén 
Ham vas Béla idéz. „Szenvedek és örülök, mond
ja Hölderlin, és nem tudom, mi az álom, a szen
vedés vagy az öröm. -  Mindkettő, válaszolja Dio- 
tima, és mindkettő jó .” M ert „egy a szenvedés és 
egy az öröm” zárja le a gondolatm enetet H am 
vas Béla. (Hamvas: POETICA METAPHISICA. 
In: Harminchárom esszé. 184. o.)

„Alétheiában öröm az élet” -  így szól a tétel 
első fele (Hamvas Béla), a másik fele (Székely 
János) pedig  m intha éppen  ezt tagadná: „a 
társadalmi lét számunkra, tudatos lények számára, 
akiknek ráadásul még erkölcsük is van, maga a 
gyötrelem, maga a pokol”. (131.) A kettő pedig 
egy, legalábbis a költő számára, de csakis a 
megvalósult költészetben, a m űben.

Ez u tán  a kitérő u tán  (amely egyben a rra  is 
igyekezett emlékeztetni, hogy Székely János 
alétheiáját mégiscsak műalkotásaiban: prózá
jában, drám áiban és elsősorban verseiben -  
kell keresnünk) föltétlenül m eg kell néznünk 
közelebbről, hogy Székely János szerint az 
em beri tu d a t m iért „eredendő bűn”, és m iért 
és hogyan generálja a leküzdhetetlen bűn tu 
datot.

Az em ber -  vallja Székely János -  kettős 
term észetű. Léte a term észethez köti, és a 
term észet törvényeinek kénytelen engedel
meskedni. U gyanakkor azonban tudattal is 
rendelkezik, amely azt követeli, hogy a te r
mészeti törvénnyel szemben az erkölcs p a 
rancsai szerint éljen. H a a lét (természeti) tö r
vényeinek engedelmeskedik, és cselekvő ember
ként él, akkor az erkölcs parancsait szegi meg, 
ha a gondolat emberének törvényei szerint él, ha 
a szemlélődő életet választja, akkor a term é
szeti törvényt szegi meg. Az első esetben ön 
tudatlan (és felelősségre sem vonható) világ
erőnek tekinti magát, holott tudatos lény, ha 
viszont a szemlélődést, az önreflexiót választ
ja, akkor úgy tesz, m intha kívül állna a világ
egészen, holott annak része. Tehát m indkét 
esetben „hamisjátékos”, m indkét esetben tör
vényszegő. A törvényszegés maga a bűn.

A bűn  zsoldja pedig  a halál. Felmentés 
nincs. E lőttünk „két út van, s mindkettő halálos”. 
(Ardzsuna kérdez.)

Ne felejtsük el azonban: a valódi világ 
nem  gonosz, a világ csak az em berrel lesz az
zá. Idegenségünk a világban viszont semmi
képpen sem csökken, ha emberiessé ham isít
juk , sokkal közelebb kerü lhetünk  hozzá, ha 
„igazi arcával barátkozunk meg”.

Sivár, m ajdhogynem  banális végső konk
lúzió.

Igazságtalanok volnánk azonban Székely 
Jánoshoz, ha nem  em lítenénk m eg sokrétű, 
m inden illúziótól m entes társadalom bírála
tát, és hallgatnánk lefegyverző művészetfilo
zófiai fejtegetéseiről. Filozófiai alapvetése, ha 
nem  is azért született, hogy m indezeket iga
zolja, valódi értelm ét azonban, m ondhatnám  
használhatóságát végső soron ezek a fejtege
tések igazolják, létrejöttét ezek az olykor 
versbe vagy drám ába öltöző „felismerések” 
ösztönözték.

A történelem  -  ahogy a valóság is -  hátu l
ról építkezik, s hasonlóképpen a társadalom  
mozgását is m últja határozza meg. Finalitása, 
célja nincs. Akik társadalm i haladásról be
szélnek, csak hatalm i aspirációiknak adnak 
fedőnevet. Következésképp -  állapítja meg 
Székely János -  a politikusok m ind csalók.

Az erkölcs vallási, metafizikai eredezteté- 
sét a mítosszal kapcsolatos megfigyelései 
alapján tévesnek tartja. Az erkölcsöt nem  az 
Isten parancsolta, hanem  „az embertenyészet vi
tális szükséglete generálta”. (140.) A vallás felbe
csülhetetlen közösségformáló szerepét ettől 
függetlenül elismeri, s megállapítja, hogy 
„Krisztus szeretetparancsa igen jó példa a vallás és 
erkölcs kvázi ontikus kapcsolatára”. (139.)

Külön fejezetet szentel a dem okrácia esé
lyeinek, és azt bizonyítja: végső soron a de
mokrácia ígérete, m int m inden hatalom  ígé
rete, hazugság, legalábbis illúzió. M ert a „de
mokrácia” eredeti jelentése népuralom , de 
vajon a nép ebben a társadalm i berendezke
désben kin uralkodik, teszi fel a kérdést, 
m ajd a dom inanciaharc axiómája nyom án ki
fejti: minden párt összeesküvés („összeesküvések a 
hatalom megszerzésére azok fölött, akik nem szövet
keztek”) (180), a parlamentarizmus legalizált cso
porturalom, „reális esélyegyenlőség nem lehetsé
ges, ez csak vágyálom, leplezés, ködösítés, ideológia, 
illúzió” (182), a hatalom megszerzés eszköze, a



1326 • Figyelő

dom inanciaharc egyik fegyvere. A politikai 
pártok  nem  a társadalm i egyenlőség, hanem  
éppen  ellenkezőleg az egyenlőtlenség, az 
uralkodás, a hatalom  eszközei, s ebből követ
kezően a pártprogramok utópiák, s nem  egye
bek, m int „a hatalmi aspirációk illuzórikus ürü
gyei, afféle manipulatÁvpróféciák”. (184.) „A m o
dern  dem okrácia olyan leplezett uralom, amely 
mindig szemben fog állni a leplezetlen uralommal, 
amíg teheti.” De hiába silány a dem okrácia, 
„még mindig sokkal jobb -  foglalja össze letargi- 
kusan Székely János -, mint a pore diktatúrák, 
amelyekben mostanáig éltem (s amelyektől tovább is 
félek) -  én önöknek drukkolok mégis”. A feljegy
zés pontos dátum a 1990. IV. 7. (185.)

Amikor a dem okrácia jogászai a hatalom 
megosztásáról beszélnek, és látjuk -  hogy is le
hetne másképp! - , hogy ugyanaz a hatalom ra 
ju to tt érdekszövetség hajtja végre a törvé
nyeket, amelyik megalkotja őket, „az embernek 
szinte az az érzése, hogy gúnyolódnak vele”. (189.) 
„ A modern parlamentáris demokrácia afféle jogá
szi találmány; porhintés; ködösítés; a szabad
ságfikció politikai kihasználása valami egészen 
másra, mint a szabadság.” (191.)

A „pőre diktatúra” személyiségtorzító, gyil
kos évtizedeiről szólva hangja olykor elcsuk- 
lik, s aforizmatikus igazságai m ár-m ár a p u b 
licisztika határá t súrolják. Szólnia kell azon
ban, ezeket a banalitásokat is m eg kell fogal
maznia, m ert érzi és tudja, hogy „az igazság 
olyasvalami, amit mindig, minden körülmények kö
zött ki kell mondani, nyilvánosságra kell hozni”. 
(127.) H a ezeket a tapasztalatokat vagy, az ő 
szavával, „felismeréseket” nem  is tud ja m in
dig a nagyobb form ába beleilleszteni, keserű 
lelke emésztő dühét igen jellem ző kollektív 
önvallomással nyitja meg:

„Úgy látszott, egyedül én szenvedek, megyek 
tönkre, esem kétségbe a kommunista diktatúrától. 
Egymagam választom inkább a magányt. Most az
tán kitűnik: m indenki így volt vele.” (195.)

Aforizmái közül néhányat nem  eredetisé
gük, hanem  éppen  kollektív tapasztalatot ki
fejező igazságuk m iatt érdem es idézni.

„A kommunista vagy tényleg hisz a kommuniz
musban -  és akkor tudatlan, vagy nem hisz benne 
-  és akkor karrierista.” (195.) (A „tudatlan” te t
szés szerint felcserélhető a „hülyével”, a „kar
rierista” a „gazem berrel”. A kettő közt sub 
specie aeternitatis elhanyagolható a különb
ség. -  A. G.) „A kapitalizmus éppolyan képmu

tató és gyalázatos rendszer, mint a kommunizmus. 
De legalább funkcionál.” (197.)

„Egy parafrázis. Aki ma demokráciát prédi
kál, holnap majd szintén hatalmat iszik. (A zért pré
dikálja.)” (198.) És m ég egy sokunkban m eg
fogalmazódott, szívünk m élyéről fakadó, fel
háborodott tiltakozás: „Ki nem  állhatom, 
amikor hallgatólagos kollaborálással, passzív 
együttműködéssel, »statisztálással« vádolnak, s ily 
módon akarnak felelőssé tenni a diktatúráért. Bo
csánat: kényszerített voltam, nem pedig kényszerítő. 
Ez itt a valódi szempont. Nem igaz, hogy mindent 
együtt csináltunk. Ti dominánsok csináltátok -  mi
ellenünk.” (198.) Ez a nálunk is jó l ism ert és 
többször is elhangzó „együttm űködés” ahhoz 
hasonlítható, ahogy a körvadászatokon a 
nyulak együttm űködnek a puskásokkal. Két
ségtelen, hogy a puskások és a hajtók mellett 
a „kollaboráns” nyulak is részt vesznek a 
nagyúri szórakozásban, csak a helyzetük és a 
szerepük egészen más.

Az idézett indulat és keserűség szabdalta 
gondolatok szigorúan véve benne foglaltat
nak az előzőkben, azokból kihámozhatók, 
Székely János azonban úgy érzi -  e rre  m ár 
korábban is hivatkoztunk - ,  hogy ezek olyan 
(banális, épp ezért alap-) igazságok, am elye
ket ú jra  m eg ú jra  el kell m ondanunk.

Művészetfilozófiai elveinek bővebb kifejtése a 
könyv végén, más színű p ap írra  nyom tatott 
függelékben olvasható. A korábban m ár 
m egjelent esszék újraközlését tém ájuk fon
tossága, az előadás színvonala, valam int m a
gyarországi viszonylagos ism eretlenségük in
dokolja.

Az egyetemes kultúrpesszimizm us nem  
feltétlenül következik a dezantropom orfizált 
gondolkozásból. Épp ellenkezőleg. Ez a 
szemlélet adja m eg (vagy ahogy Székely J á 
nos m ondja, adná meg) a ku ltú ra igazi rang 
ját, hiszen épp a ku ltú ra az, amely a vak és 
m inden finalitástól idegen term észeti tö r
vények érvényesülését megregulázza, hatását 
korrigálja.

Székely János azonban úgy látja, hogy 
m indez a múlté. Az em ber annak idején m eg 
tud ta  tenni a nagy lépést, m ikor a mitikus 
gondolkozás metaforikus világából átlépett a 
racionalitás, a fogalmi reflexiók világába. A 
következő grádicsnál azonban elbotlott. Most 
a racionalitást kellene m eghaladnia, revízió
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alá kellene vennie az em beri nyelvet, és a tu 
dom ány dezantropom orfizált nyelvén kelle
ne megközelítenie a nyelvtorzítástól m entes 
valódi világot. E rre azonban kevés esélyt lát, 
s közben nap nap u tán  azt kell tapasz
talnunk, hogy éppen  a védekezési rendszer, 
az erkölcs és annak szélesebb értelmezése, a 
ku ltú ra kerül végveszélybe. H olott „a tudatos 
ember a társadalomban is éppolyan idegen, mint 
az egész világban, és csak a kultúra (a hagyomá
nyozott kollektív tudat) biztosít valamilyen otthont 
neki”. (222.) A függelék alcíme is erre u ta l (A 
KULTÚRA FELBOMLÁSÁRÓL), m int ahogyan a 
betűhíven közölt tanulm ányok új alcímei is 
ezt a gondolatot erősítik és sugallják: A KÖL
TÉSZET HALÁLA, A HAGYOMÁNY ELTÉKOZLÁSA,
Az erkölcs felszámolása.

Valamikor az ember csak úgy jutott örömhöz -  
írja Székely János az 1985-ben publikált A MÍ
TOSZ ÉRTELME című kötetében -  ha teljesítette 
az alapvető biológiai funkciókat. A szükségletek 
kielégítésével járó élvezet nem is volt más, mint 
eszköz (csalétek), amely kötelessége teljesítésére bírta 
az embert. Egyél -  szólt a belső parancs - , mert 
enni öröm, éhezni rettenetes. De titkos gondolata az 
volt: egyél, hogy megmaradj. Ölelj -  szólt a belső 
hang - , mert vágyakozni kín, ölelni viszont gyö
nyör. De titkos gondolata ez volt: ölelj, hogy utódaid 
támadjanak. Valamikor az ember csak úgy jutott 
örömhöz, ha engedelmeskedett a világparancsnak, 
teljesítette kötelességét. Manapság már megtanul
tuk leszopogatni a csalétket anélkül, hogy bekap
nánk a horgot: minden funkcionális ösztöntevé
kenységből funkciótlan élvezetet csikarunk ki. Szó
rakozásból költjük el olykor már a vacsorát is. Nem 
csoda, ha megfekszi a lelkiismeretünket.” (A MÍ
TOSZ ÉRTELME. 156-157. o.)

Máshol pedig  ezt olvassuk: „Minden dolog 
értéke attól függ, hogy van-e funkciója a világegész 
működésében, s azt betölti-e. Szükséges alkatrésze-e 
a kozmikus örökmozgónak, és milyen mértékben? 
A z »érték« egyetlen lehetséges objektív mércéje a 
funkció. Axiológiát lehet rá alapozni.” (A MÍTOSZ 
ÉRTELME. 150. o.)

Székely János lényegében ezt tette. A kul
tú rá t vizsgálva ju t  a rra  a kétségbeejtő felis
m erésre, hogy az elvesztette funkcióját. Ami 
végső soron azt je lenti: elértéktelenedett. „A 
kozmikus örökmozgó” szükségtelen alkatrészévé 
vált, s m int ilyet a használhatatlan történelm i 
kacatok közé kell hajítanunk.

A szekularizációval ugyanis az erkölcs vég

letesen diszkreditálódott. A m odern  tudo 
mány a keresztény-európai ku ltú ra legfonto
sabb értékeit babonaként leplezte le. Em an
cipálódtunk, felszabadultunk „az erkölcs évez
redes kötelékeiből”. Az emancipáció m egkérdő
jelez, leleplez, eltöröl m inden kultúraspecifi
kus hagyom ányt, s így az lényegében nem  
más, m int a kultúra felbomlása. „A közösség
formáló kultúra helyét ismét a társadalomszervező 
(primer) természeti törvény (a nyílt vagy demokra
tikusan elleplezett dominanciaharc) foglalta el. 
Megszűnt a negatív visszacsatolás [a ku ltúra kor
rekciós funkciója -  A. G.], odalett a kulturális 
kohézió, a közösségből tömeg, az emberből hatalmi 
érdekek eszköze lett.” (144.)

Fokozottan érvényes ez „a társadalmi tudat 
leghatékonyabb közvetítőire”, a művészetekre s 
term észetesen m agára a költészetre is. Az 
igazságelvű (konzervatív) költészet helyébe az 
újításelvű (m odern) költészet lépett, és ezzel 
lem ondott közösségszabályozó szerepéről. 
„Manapság már nem az a cél -  állapítja meg 
Székely János - , hogy igazat, mélyet, fontosat 
mondjunk, hanem hogy eredetien, újszerűen hasz
náljuk a nyelvet. A z eszközből cél lett.” (A MÍTOSZ 
ÉRTELME. 170. o.)

Korábban SZTRIPTÍZ című versének csu
pán  első versszakát idéztük: „Minden sorom 
egy-egy felismerés volt. /  Minden versem egy meg
oldott talány. /  A z volt az élet, az volt a valódi -  
/A z  volt a boldogság talán.” Az 1968-as dátum ú 
vers folytatása a következő: „Fátyoltáncot járt 
nékem az igazság. /  ...Lassan vetkőzött, s minden 
mozdulattal /  Egy versemet vetette le.” M ajd a be
fejező strófa: „Azóta már lehullott minden fátyol. 
/  Elhalt azóta kedvem és dalom. /  Előttem áll a mez
telen igazság. /  S nincs többé, amit mondanom.”

A költészet közlésformájában elm ondott 
igazság -  mivel a költészet elvesztette közös
ségszabályozó szerepét, azaz eredeti funkció
já t -  értéktelenné vált. Értéktelen holmikkal 
pedig  értelm etlen bíbelődni. „Egy közlésforma 
csak akkor létjogosult, ha olyan igazságokat lehet 
elmondani vele, amit másképp sehogy” (244), írja 
Székely János, s akiben a hit m egrendült, 
jobb, ha leteszi a tollat. Belőle nem  hiányzik 
a bátorság, s a képesség is megvan benne, 
hogy szembenézzen a valósággal. A viviszek- 
ciók lélegzetelállító tárgyilagosságával elemzi 
a költészet jelenlegi (akkori) helyzetét, s az 
öngyötrő vallomások légkörét idéző sorok
ban számol be m eddőségéről, művészi erejé-
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nek elapadásáról, amely szerinte a világban 
m űködő erők és a hamis u tak ra  tévedt em ber 
m eghasonlásának következménye.

A végső konklúzió: a (funkcióvesztett) köl
tészet meghalt.

A diagnózis leverő, Székely János azonban 
nem  tetszeleg, s m ikor végigtekint a rom o
kon, a hullákkal, a vesztett eszmékkel borított 
csatatéren, nincs benne semmi önelégültség. 
Helyette kételkedik és gyanakszik: hátha az 
egész kultúrpesszim ista világmagyarázat csak 
ürügy, a m eddő költő intellektuális pajzsa.

Önigazolás vagy objektív kórkép? A kér
dést -  írja -  „nem döntheti el senki, csak az idő. 
Remélem, velem van a baj, én merültem ki, én 
mentem csődbe; remélem, csak azért látom halott
nak az élőt, mert én magam képtelen vagyok terem
ni, s úgyszólván halott vagyok. Ilyesmit remélek. Az 
ember már szívesen magára vállalná a kárhozatot, 
ha ezzel átmenthetne bármilyen parányi reményt a 
jövőbe. Például azt a reményt, hogy maga a való
ság egyszer még visszahozza az emberi totalitást, 
aminek felmutatásában a költészet ismét funkciójá
ra lelhet”. (251.)

Ezeket a sorokat A VALÓDI VILÁG függelé
kéből idéztem az 1973-ban közzétett Ars PO
ETICA című előadásából. Ahogy tudjuk, Szé
kely János, a költő elhallgatott. A csend évei
ben azonban a drám aíró, a prózaíró és a gon
dolkodó mellett olykor azért a költő is m eg
szólalt. 1979-ben je len t meg például önélet
rajzi esszéregénye lezárásaként A VESZTESEK 
című költői sorsértelmezése.

A hallgatás, a m eddőség rém e egyébként 
egész életében kísértette. Ennek a félelemnek 
volt perszonifikációja Bolyai János. Aki, h a 
sonlóan hozzá, M arosvásárhelyen élt, aki, h a 
sonlóan hozzá, ifjú éveiben katonaiskolában 
nevelkedett, akit, hozzá hasonlóan, mellőz
tek, nem  intellektusának és teljesítményének 
kijáró elismeréssel vettek körül, és akit -  m i
vel „a holtak az élők metaforái” -  Székely János 
tulajdon élete m etaforájának tekintett.

Emlékét szonettkoszorúval fonta körül, s 
hogy jobban azonosulhasson vele, regényt 
tervezett róla. Az istenkísértő vállalkozás 
azon futott zátonyra, hogy a m eddő évek 
szenvedéseit képtelen volt átélni, ezt az álla
potot m ég elképzelni sem volt képes. Az 
egészségesen m űködő ösztön tiltakozott a 
végzet megidézése ellen. „Ami őbenne múlt 
volt, az énbennem még csak jövő. Képtelen voltam

múltjában meglátni jövőmet, kimerültségében kime
rülésem, vagy ha tán megláttam is, nem voltam 
hajlandó felismerni, vonakodtam vállalni, mert 
szörnyű, szörnyű volt, kilátásnak is rettenetes volt 
-  akkor már inkább a halál.” (Egy RÖGESZME GE
NEZISE. 64-65. o.)

Mikor ezeket a sorokat írja (1975-ben), a 
m eddőség rém e m ár nem csak felsejlett, h a 
nem  -  legalábbis részben -  m eg is bénította,
s „könnybe lábadt szemmel”, „borzongva” gondol 
arra: „hátha nem volt igaz a jóslat, hátha nem vo
natkozott rám a hosszú meddőség hasonlata; hátha 
Bolyai múltjában mégsem kellett volna szükségkép
pen jövőmet látnom? Mert kétséges, hogy az előér- 
zeteknek van-e alapjuk, de biztos, hogy mihelyt 
megfogalmazzuk őket, mélyen kezdenek hatni jö- 
vőnkre, mintegy a maguk képére próbálják formál
ni sorsunk. A jóslatok teljesülni akarnak; minket 
magunkat használnak eszközül erre. Hátha azért 
szakadt énrám is a meddőség átka, mert akkor (s 
aztán még többször) megfogalmaztam, s idővel, 
akarva-akaratlanul, hasonulnom kellett jóslataim
hoz? Lehetséges-e, hihető-e, elviselhető-e, hogy Bo
lyai János átvállalt sorsa, megidézett múltja, újra
teremtett alakja juttatott pokolra engem?” (Egy 
RÖGESZME GENEZISE. 66-67. o.)

A m etafora lényege a kölcsönhatás, tan ít
ják  a new criticism képviselői. Székely János 
sorsa m intha csak ennek volna igazolása.

De vajon helytálló-e a metafora, és milyen 
mértékig? írásunk  címében az „üdvtan” szó 
ugyan utalás Bolyai János töredékben m a
radt, haláláig m ániákus szorgalommal készí
te tt m űvére, az idézőjel azonban a különbö
zőséget jelzi a hasonlóságban: m ert a hason
lóság csak részleges, közelít és taszít, azaz a 
Bolyai-metafora csak bizonyos határok közt 
érvényes.

Bolyai János, m iután rádöbbent, hogy hi
ába vár a m egérdem elt elismerésre, hisz az 
APPENDIX jelentőségét senki, m ég apja sem 
képes felismerni, és az egyetlen, aki e rre  ké
pes -  a Colossus, Gauss Frigyes Károly, a m a
tem atikusok fejedelme - , oly m értékben „tar
tózkodó”, és annyira éretlennek tartja a tu 
dom ányos közvéleményt a hiperbolikus geo
m etria befogadására, hogy „elmulasztja” az 
APPENDIX szerzőjét bem utatni a tudom ányos 
világnak; m iután a kudarc nyilvánvaló, az 
amúgy is beteg, nyugállom ányú kapitány 
összeroppan, atyjával is összevész, és M aros
vásárhelyről önkéntes száműzetésbe vonul az 
isten háta mögötti D om áldra. Ekkor kezdi
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róni kusza feljegyzéseit. Részben a m em ória 
m ankói ezek a lapok, az azonban vitatha
tatlan, hogy az ÜDVTAN kidolgozásával a 
köznek, a hazának akart szolgálni. Sajnos 
m ég a vázlat kidolgozásáig sem ju to tt, a n e 
hezen áttekinthető kézirat-konglom erátum  
nem  egyéb, m int a nagy m űhöz készített 
jegyzetek, „nota bené”-k rendezetlen töm e
ge. A Bolyai-kéziratok egyik legjobb ism erő
je , Benkő Samu is inkább szubjektív, m int ob
jektív jelentőségét emeli ki a „vallomások
nak”. „A maga nyomorúságán úgy akart [Bolyai 
János] segíteni, hogy hadat üzent az általános nyo
morúságnak és embertelenségnek. A z  ÜDVTAN fe 
jezetein töprengve élete végéig megőrizte a gondol
kodás örömét, és munkája azzal a reménységgel töl
tötte el, hogy részese a humánum jövőt formáló cse
lekedeteinek. Vallomásos feljegyzéseit is azért veti 
papírra, hogy »közüdvre« törekedésének emlékezete 
maradjon.” (Benkő Samu: Bolyai JÁNOS VAL
LOMÁSAI. 271. o.)

Székely János „üdvtanának” A VALÓDI VI- 
LÁG-nak genezise csak hasonló a Bolyai Já n o 
séhoz. Igaz, a csend éveinek a term éke ez is, 
de nem  az önm agába forduló magányé. A 
közüdvre való törekvés is m egtalálható ben
ne, hisz ő m aga írja, „azt szeretném elérni ezzel 
a könyvvel, hogy aki egyszer elolvassa, megérti, so
ha semmilyen módon ne legyen többé becsapható”, 
de ez nem  csupán term éketlen sóvárgás, g ra
fom ániába torkolló, intellektuális önkielégí
tés, hanem  egy fegyelmezett elme testam en
tum szerű számvetése.

A Bolyai-irodalom futólagos áttekintése 
arró l győzött meg, hogy Bolyai két világa, a 
m atem atika és az ÜDVTAN univerzum a között 
alig van átjárás. A kettő egymástól független 
és össze sem hasonlítható. Egyetlen közös vo
násuk létrehozójuk erkölcsi, gondolkodói bá
torsága, ahogy a legsúlyosabb kérdések előtt 
sem hőköl meg, nem  riasztja vissza a paralel- 
lák hajótöröttjeinek látványa, s ugyanúgy 
hozzá m er nyúlni a közgazdaság, a társada
lom  legtöbb előítélettel átszőtt kérdéseihez. 
Csakhogy míg az elsőben, a m atem atika vilá
gában a törvényhozók biztonságával mozog, 
addig  a társadalom  kérdései közt iránytűje a 
dilettáns tájékozatlanság, ez hiteti el vele, 
hogy itt is törvényeket szabhat, illetve taná
csaival a közüdvöt mozdítja elő.

Székely János két világa viszont -  filozófi
ája és költészete -  ezer szállal kapcsolódik 
egymásba. A kettő nem hogy átjárható, h a 

nem  egy. H a nem  is egyenértékű, de egymást 
értelm ező és magyarázó. Bolyai elhallgatott, 
és a m egrokkant szellem évtizedekig bolyon
gott az ÜDVTAN zsákutcáiban. Az előbb m ár 
em lített szellemi önvédelem, a gondolkodás 
öröm e m ellett gyakran volt ihletője a sértett
ség, a tanácstalanság és a műveletlenség. 
M indez sem m iképpen nem  m ondható  el 
Székely Jánosról.

E lsőrendű, m ondhatnám  egyetlen ambíci
ója volt, ahogy m ár korábban is említettem, 
a valódi világ törvényeinek megragadása. A 
tanulm ányírónak és nem különben a költő
nek. Székely János m indig „egyet m ondo tt”, 
m indig egységben látta a világot, költőként 
éppúgy, m int gondolkodóként. Első pillan
tásra ugyan azt hihetjük, hogy a kétféle 
szemlélet és ambíció kioltja egymást: a pálya 
elején, a kezdeti időszakban a filozófust a köl
tő ném ítja el, később pedig, a csend éveiben, 
s főként a Székely János-i „Ü dvtan” írása köz
ben, a tanulm ányíró a költőt. De ha el is fo
gadjuk ezt az értelmezést, akkor sem tekint
hető az „Üdvtan” korszaka egyértelm űen 
zsákutcának. A VALÓDI VILÁG írója nem  szel
lemi rokkant, nem  egykori önm aga árnyéka, 
m int ahogy nem  olcsó dicséret Gálfalvi 
György vallomása sem: „A legokosabb ember 
volt, akit valaha ismertem...” Szom orú viszont 
az, hogy a vallomás folytatását mai napig so
kan elm ondhatnák -  je len  időben, nem  kivé
ve ebből a szakmabelieket sem: „...butaságom 
történetéhez tartozik, hogy sokáig nem kértem az 
okosságából”. (Ehhez zárójelben csak annyi 
megjegyzést: a m odern  magyar irodalom  
egyik elkötelezett kodifikátora, Kulcsár Szabó 
Ernő A magyar irodalom története, 
1945-1991 című összefoglaló m unkájában 
Székely Jánosnak m ég a nevét sem említi 
meg. M inderre Szász László igen értékes ta
nulm ánya hívta fel a figyelmemet, am elyet a 
Székesfehérvárott 1995. jún iu s 2-án tarto tt 
Székely János-em lékünnepségen olvasott fel. 
-  Látó, 1995. 9. sz.)

Székely János életm űvében a filozófia és a 
költészet szembeállítása és az, hogy előbb a 
filozófiát ném ítja el a költő, m ajd a filozófus 
a költőt -  csupán látszat. Pontosan az ellen
kezőjéről (nem fordítottjáról!) van szó. N em  
agresszív elfojtásról, hanem  segítésről, a ki
bontakozás lehetőségének m egterem téséről.

A filozófia világa nyitott, közvetlen, a dol
gokat, a jelenségeket a könnyebben tetten  é r
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hető  fogalmi nyelven közelíti meg. A kezdeti 
időszakban, Székely János indulásakor nem  
volt ajánlatos filozofálni. A kemény d ik tatúra 
éveiben a költészet nyújtott o tthon t a gondol
kodónak, s a filozófus táplálta eszméivel, 
ahogy Székely János m ondja: felfedezéseivel, 
a költőt. így jöhe te tt létre a magyar iroda
lom ban szokatlan következetességű és m in
den  pórusában „filozófiával” átitatott, mai 
napig  „korszerűtlennek” bélyegzett, jellegze
tes Székely János-i költészet.

Székely Jánosnak m egadatott a tehetség és 
kegyelmi idő, hogy „Udvtanában” a költészet 
felfedezéseit átültesse a filozófia fogalmi nyel
vére, és a m agyar irodalom ban páratlan  -  
kétségtelenül filozófiai ihletettségű -  önérte l
m ezést adjon kezünkbe. Hogy a két „univer
zum ” milyen szorosan összefügg egymással, 
és milyen m értékig gyökerezik egymásban, 
elég m egnéznünk Székely János filozófiai 
példatárát: a legbeszédesebb, legélménysze- 
rűbb „illusztrációk” saját műveiből kerülnek 
ki. Még a rra  is van példa, hogy egy-egy tételt 
nem  is kell a költészet nyelvéről lefordítania, 
elég a verssorokat prózába tördelni, s a tétel 
teljes filozófiai fegyverzetben áll előttünk.

Az „U dvtan” befejező soraiban Székely J á 
nos m intha II. József császár, a kalapos király 
m indent visszavonó, utolsó tollvonásával ka
cérkodnék: „Mit próbáltam meg? -  írja. -  Fel
mutatni a reflektálatlant. Kivonni a reflexióból a 
reflexiót.

Egyszóval végbevittem a lehetetlent, elgondol
tam a gondolhatatlant, fából csináltam vaskari
kát.” Majd p ár sorral később: „...Könnyen lehet, 
hogy mindaz, amit esszéim sorozatában, ebben az 
egész elkészült könyvben előadtam, s amit én igaz
nak tartok (ezt elhihetik) -  könnyen lehet, mondom, 
hogy mindaz hiábavaló kísérlet, merő képtelenség 
és illúzió. De talán még így is közelebb férkőzik a 
való világhoz, mint bármely koherens téveszme
rendszer.” (230.)

Meglehet.
Az viszont tagadhatatlan, hogy A VALÓDI 

VILÁG olvasásával Székely János világához 
m indenképpen  közelebb férkőztünk. Olyan 
kom m entár birtokába ju to ttunk , amelynek 
tükrében  az egész életm ű egységes értelm e
zést nyer, sok-sok rejtett érték, homályos 
pon t és utalás éles megvilágításba kerül, s az 
előítéletektől, főként a divatos és agresszív 
m odernizm us előítéleteitől m entes szemlélő

számára nem  lehet kétséges, hogy ezt a gon
dolatilag hom ogén, hallatlan m űgonddal ki
dolgozott életm űvet a huszadik századi m a
gyar irodalom  jelentős teljesítményei közt 
kell számon tartanunk.

Albert Gábor

KÉT BÍRÁLAT 
EGY KÖNYVRŐL

Nádas Péter: Esszék
Jelenkor, Pécs, 1995. 228 oldal, 480 Ft 

I

E R O T IK U S  K ÍSÉ R L ET E K

A m agyar Thom as M ann-recepció újabb ko
moly feldolgozása vállalkozóra vár. Valószí
nűleg egyetlen e századi külföldi írónak sem 
volt ekkora hatása kultúránkra, és ez a hatás 
korántsem  a múlté; most sem akar vége sza
kadni. Különös galéria, am elyben egymás 
mellé kerül Lukács György, Szentkuthy Mik
lós, Déry Tibor, Kertész Im re -  egy m ű p lu 
rális olvasatának példáiként. Nemes Nagy 
Ágnes posztumusz sújtotta el villámait T h o 
mas M ann védelm ében (Thomas Mann 
MINT ÁLARC -  az 1990 elején keletkezett d o r
gálás a Holmi 1993/7. számában je len t meg). 
S kire? N ádas Péterre, akinek pedig Thom as 
M ann-nal szembeni kritikai ambivalenciája 
sem egyébről, m int a roppan t hatásról tanús
kodik. Nemes Nagy ugyan jó  érzékkel pécézi 
ki Nádas T HOMAS MANN NAPLÓIRÓL című bí
rálatában a szentenciózus form ájában védte
len túlsúlyos túláltalánosítást, amely oly
annyira jellemző Nádas bölcselkedő stílusára, 
és azzal a -  sajnos, itt teljesen jogosult -  re 
torikai fogással él, hogy képzelőerő híján levő 
józan háziasszonynak tetteti magát: „...hozzá
vetőleges premisszáiból olyan konklúzióra jut, 
amely -  ilyen komoly tollból -  legalábbis meglepő: 
»Mert a fiúk apaszerelmének tényét és gyakorlatát 
egyenesen szükségesnek és kívánatosnak kell tartani 
egy férfiúi istenségek tekintélyére és teljesítményére 
alapozott kultúrában, ám ugyanennek a szerelem
nek a másik ábrázolatáról, az apák fiúszerelméről


