
Szász László 

Egy szerencsés kelet-európai 

Székely János illúziótlan világképének értelmezési kísérlete 

Székely János lételmélete, A valódi világ* olyannyira módszeresen, követke-
zetesen, meggyőzően illúziótlan, hogy menetközben — a szerző által kárhozta-
tott antropomorf gondolkodás és az emberszabású szillogizmusok logikájának 
megfelelően — önmaga ellen fordul, és végső soron nem is reménytelenséget, 
nem is kudarcélményt: pusztán józanságot sugall. Szubjektív olvasatomban az 
értelmezés útja a bevezető fejezet végzetes pesszimizmusával kezdődik: „A kul-
túra a szemünk láttára sorvad el lassan; [...] lehetetlen a filozófia is [...] Mert a 
ráció a világra irányul ugyan, de a világ nem racionális." És az összefoglalás 
keserű kijózanodásában konkludál: „A világban, ha kivonjuk belőle az embert, 
nem marad semmi gonoszság." 

A két pont között pedig ténylegesen egy (nein én vagyok a megmondhatója, 
mennyire valódi) világ, de kétségtelenül koherens logikai építmény növekszik 
fel. 

Nehezen írtam le a lételmélet kifejezéstől valódi világra vonatkoztatva. Nem 
csupán amiatt, mert magam nem is kísérletezem filozófiai megközelítéssel. Nem 
is azért, mert Székely János maga is ódzkodik: „Nem értek a filozófiához, a 
világhoz azonban értek." Hanem azért, mert a filozófia szakot végzett Székely 
János akár egyetlen kicsinyke filozófiai tanulmányt sem publikált; ott lappang 
viszont szépírói termésének és esszéinek minden sora mögött a súlyos gondola-
tiság, a lét és a világ valódi kérdéseire villantó reflexió. Ez a posztumusz kötete 
pedig azon túl, hogy sokkol és provokál, egész írói életművét helyezi más 
megvilágításba: jelkulcsot nyújt, mellyel az értelmezőnek ezentúl számolnia 
kell, a megszokottól eltérő irányból is közelítenie az egyes alkotásokhoz. 

Ha költői termésének zömét eddig szerepversnek, ironikus játéknak, a más-
ság provokációjának tekintettem: most újra kell olvasnom, hogy a feltárult, 
egységes világképpel összevessem. Székely nagyvonalúan megmutatja az értel-
mezés nyitját: „Ifjúkorom derekán [...] megértettem én valamit... Szerencsére le 
is jegyeztem, belccsempésztem egy versbe, mert a gondolat a maga meztelensé-

* Székely János: A valódi világ. Osiris—Századvég, Bp., 1991. 
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geben akkoriban [...] államellenes merényletnek minősült volna ..." A folyóból 
merített idézet így hangzik: 

Egy bizonyos van: a világ 
Nem előre halad, 
Hanem hátulról épül. 

Erre a fiatalkori rádöbbenésre reflektál a monumentális kései gondolati mű. 
Székely János nem volna közismert kaján, kihívó alkotó, ha teljes és egynemű 
értelmezést nyújtana át. Van ugyanis ebben a versben még jó néhány sor, amely 
A valódi világ kontextusa nyomán meglepő összefüggésben szikrázik fol; az 
egykori, pillanat sugallta jelentésüket enélkül talán soha nem tudnók feltárni: 
„...medremnek van ugyan,/ De nekem nincsen formám!" Vagy: „Saját törvénye-
im szerint élek./Motoijaim az előzmények./ A cél s az értelem/ Merőben idegen 
nekem." 

Ha színműveinek időszerűtlen formáját (ötös-hatos jambusok), antikizáló, 
enthimematikus logikai építkezését elsősorban a kihívás gesztusának véltem, 
üzenetét pedig egyoldalúan, a kisebbségi létre vonatkoztatott kérdésnek fogtam 
fel: utóbb figyelmetlen olvasónak kell éreznem magam. Drámáinak ugyanazért 
választott anakronisztikus formát, amiért költőként idejekorán — elvi megfonto-
lások után — elhallgatott. Tudomásul vette, hogy a tágasan értelmezett kultúra 
elvesztette eredendő közösségformáló, crkölcsszabályozó szerepét, az esztétikai 
élmény szükségletét egyre inkább a technicizált tudomány helyettesíti; az iroda-
lom belterjes világában divatok jönnek-mennek, ha tehát valami maradandó, az 
a csupasz gondolat. Cinikusnak tetsző megfogalmazásban színművei tényvonat-
kozását is megjelöli: „A dominanciaelv a társadalom alapelve. Az emberi társa-
dalomban bármiféle egység, rend, szervezet, szerveződés dominanciával hozható 
létre, másképp sehogy. Én ezt a tételt szépirodalmi munkáimban már többször 
leírtam, de senki sem hiszi, kivált a politikusok nem, akiknek pedig foglalkozá-
suknál fogva mindig is tudniuk kellett." Bizonyságként idézzük fel a Protestán-
sok szerzetesének világuralmi szándékot sejtető, álszent, hízelgő, fenyegető 
szavait: „Mihelyt mi megszününk/ Humanizálni, mérsékelni, rögtön/ Érvénybe 
lép a valódi világ." (Az én kiemelésem — Sz. L.) 

Szóval: milyen is a „valódi világ", ahogyan ezt Székely János látta, láttatta? 

Szubjektív olvasatomban tehát az esszékötet az életmű szépírói teljesítmé-
nyével együtt lélegzik, és a fiatalkori versekkel nyílik meg. Mindenekelőtt ter-
mészetesen^ folyóval. Azutáni Tigris bukkan fel: „Megeshetik, hogy/Maga a 
bűntudat a bűn, mert/ Olyan tilalmakat hozott,/ Miket ha megszegek — meg-
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élek,/ S ha nem szegek meg — elpusztulok?" Majd a Gépkocsin kattan a lámpa, 
fénycsóva hasít egy szokatlan látványra: a borjú makacssága mintegy az életút 
predesztinált vonalát követi, a kikerülhetetlen sorsot; a biztonságérzet lehet a 
biztos pusztulás: „Meghal ám/ A biztos útról mégsem tér le." Költői elnémulása, 
a költészet halálának meghirdetése időszakából egy „antivers" fénylik még fel, a 
Tiszták vallatása: „A költészet a mocsok vallomása./ A tisztaság a megvallott 
mocsok. [...] A tisztaság legtöbbször hiány: velünk született, már-már alkati 
nyomorékság és bűnre képtelenség." Végül egy „politizáló" vers, melyet tehetet-
len dühében írt 1974-ben, nem a közlés szándékával (csak posztumusz verseskö-
tetében jelent meg, a szerkesztő szépítő beavatkozásával): „Szavaz a téboly. 
Megfosztja szavától/ A szellemet — s te szavazol vele.../ Jutalomképpen tiéd a 
kiváltság,/ Hogy jogod legyen tiltakozni — épp/ A tiltakozók jogait betiltó/ 
Egyetértésed bő jutalmaképp." 

Csak ezek után tudok igazán elmélyülni (a könyv függelékébe is átemelt) 
Enkidu mítosza ban, „az erkölcs felszámolásának" őserejű, kozmogonikus mo-
delljében. Bár ez a rendhagyó mitológia a nyolcvanas években készült, mégis 
előtanulmányként olvasom az 1954-ben keletkezett Profán passió hoz. Ez utóbbi 
tudniillik (újabb szubjektív megállapítás) a magyar irodalom egyik legsokkolóbb 
gondolati drámája: Júdás itt áldozat, nem áruló, és ez a föltételezés megingatja 
evangéliumi őstudásunkat, hagyományozott világképünket. 

Kétségtelen, hogy a kultúra mélyrétegei felé haladunk. Olyan életmű tárul 
fel előttünk, amelyben a napi politikai eseményekre, az elszigetelt nemzeti ki-
sebbség sorskérdéseire irányuló reflexiók, a pillanat ihlette költői villanások sem 
akadnak fenn a megmutatás jelenségszintjén: egy filozófusi következetességgel 
végiggondolt erkölcsi-esztétikai rendszerben helyezkednek el, a keresztény-
európai kultúrkör megfelelő referenciapontjaihoz igazodnak. A szerző kozmo-
góniáját parafrazálva: ebben az életműben nem minden mindennel, hanem 
minden az egésszel függ össze; minden műfajban és minden sorában az életmű 
egészéi olvassuk. 

Csak ezek után merek nekirugaszkodni A valódi világ 4. fejezetének: A 
kultúra meghasonlásáról. Ugyanis (remélem, nein tévedek) a kultúra, nyelv, 
nemzet mibenlétének értelmezése végett íródott a könyv. Mintegy visszafelé. 
Talán a fentebbi idézetek, utalások is sejtetik, hogy Székely János életműve 
néhány ontologikus fogalom körül sűrűsödik: hatalom — erkölcs (és viszonyuk) 
— szabadság — kultúra — hit — vallás — meghasonlottság. Kulcsszó a domi-
nanciaharc lehet. 

Miért szükséges e kultúra (irodalom, művészet, filozófia) mibenlétének meg-
értéséhez biológiai-logikai alapozás? — kérdezgetem az első fejezetek olvastán. 
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Mert az ember a kultúra által az, ami/aki. A kultúra viszont hatalmi manipu-
lációk eszközévé vált. Vagyis éppen a kultúrája által erkölcsi lénnyé magaszto-
sult ember vált a manipuláció eszközévé. Nincs ebben semmi abszurdum, törté-
nelmi következetlenség: a lényeghez tartozik. Ugyanis „az ember a természet 
meghasonlása": egyszerre kell engedelmeskednie a túlélést biztosító természeti 
törvényeknek (dominanciaharc) és a maga teremtette, kultúrából eredő erkölcsi 
törvényeknek. A természeti és erkölcsi törvény pedig ellentmond egymásnak. 

Talán így tudnám összefoglalni, ha öt sorban kellene megfogalmaznom a 
könyv lényegét. Csakhogy ez semmit sem fejez ki Székely János sajátos szemlé-
letéből, gondolkodói módszeréből. 

Ugyanis éppen a gondolkodással van a legnagyobb gondban. „Gondol-
kodásunk legfőbb hibája az, hogy antropomorf... Az ész: emberszabású, a világ 
azonban nem. A világnak nincs tudata, következtetésképpen nincs célja, jövő-
képzete, nem érvényes rá a finalitás fogalma. Ezek csak a mi fejünkben létez-
nek, a bennünk élő gondolt (antropomorf) világot vetítjük ki a valódi világra." 
Ily módon tagadja mind a fejlődés, mint az antievolucionizmus elméletét; 
mondhatnám, fölébük kerekedik. Mindkét — ellentétes — tan anticipálja az 
emberiség haladásának lehetőségé, Székely nézőpontja azonban történelem és 
társadalom fölött helyezkedik el. 

A világ tehát gondolatilag-logikailag nem megismerhető, más eszközünk 
pedig nincs. 

És ennél a pontnál — pillanatnyilag — zsákutcába jut, mint akárhány gon-
dolkodó elődje, aki nem tudott hinni egy mindenható, világteremtő felsőbb esz-
mében. Azt már tudjuk, hogy a hit — a ráció felől nézve — régen csődöt mon-
dott ebben a kérdésben. Itt azonban a „tiszta ész" fut kiúttalan labirintusba, 
mind a ráció, mind a hit irányából. Ijesztő, fájdalmas logikai okfejtés vezet a 
könyv második részében a — metaforikusán értelmezett — nitzschei tétel to-
vábbgondolásához: „De ha meghalt az Isten, az erkölcs is meghalt: nincs, aki 
megparancsolja." 

A könyv elvégzi ennek a pesszimista konklúziónak a levezetését. Ha érv-
rendszerének a gyökereit kutatom, valamiféle antik sztoicizmusból fakadó, de 
sajátosan kelet-európai egzisztencialista világnézetre bukkanok. Legékesebb 
bizonyítéka ennek az, ahogyan Székely János Heideggerrel vitázik. (A mű há-
romszáz oldalán ugyanis — hivatkozás szintjén — több száz filozófusról, gon-
dolkodóról, íróról esik szó, külön polemizáló fejezetet azonban csak a német 
egzisztencialistának szentel.) Eleve értelmetlennek tartja, hogy bárki a létről 
értekezzen. „Heidegger összekavaija az életet a léttel (az életérzést a létismeret-
tel), mint ahogyan a létezők létét, sőt a világ létét is összekeveri általában a 
léttel..." A létet ugyanis mindketten a nyelv, a tudat, a fogalomalkotás felől 
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közelítik meg, éppen csak Székely számára mást jelentenek ezek a kifejezések. 
A valóságban nincs általában vett lét, csupán konkrét, egyedi létezők vannak: 
„van az órám és van a Dóra hurrikán", de a lét nem van... Az olvasó számára az 
az izgalmas az összevetésben, hogy Székely János — vitatkozva, cáfolva, más 
irányból közelítve, s talán maga sem veszi észre, de — ugyanarra a következte-
tésre jut, mint Heidegger (például a Székely által nem idézett Mit jelent gondol-
kodni? című tanulmányában): „...gondolkodásunk még nem az igazi közegében 
megy végbe". Csakhogy míg Heidegger ennek okát a tudományos gondolkodás 
hiányosságaiban látja, addig Székely János a valódi világ (nem a lét!) megfo-
galmazását kizárólag a természettudománytól váija. 

A másik értelmezésbeli különbség a nyelvhez való viszonyulásban ismerhető 
fel. Heidegger a nyelvet az ember ontikus adottságának tekinti, mely a világban 
egykor otthonos, archaikus ember tudását őrzi a létről. Székely viszont kulturá-
lis produktumként tanulmányozza: nyelv és tudat egyszerre, elválaszthatatlanul 
határozta meg az emberré válás folyamatát, kommunikációs szerepe által közös-
ségformáló és -szabályozó tényezővé, vagy is a mindenkori kultúra megteremtő-
jévé vált. 

Ez az a mozzanat, ahol — nézetem szerint — Székely János megkísérel 
valami eredendően új szemléletet kialakítani. 

Nem nyelv, hanem nyelvek formálódtak. Közös bennük az, hogy a gondol-
kodás hierarchiájának alacsonyabb szintjén minden nyelv még pontosan ragadja 
meg a valóságot; az absztrahálás magasabb régióiban azonban egyre inkább 
érvényesül a gondolkodás antropomorf jelege: a fejünkben élő fogalmakat vetít-
jük a világra, egyre jobban távolodunk a valóságtól. A nyelv a kultúra meghatá-
rozó faktora, mely az eredendő, ősi fogalomalkotási hibák miatt önkényes, ké-
sőbb ideologikus mozzanatokkal telítődik. (Nem csoda, ha a nyelveket, kultúrá-
kat szinte áttörhetetlen falak választják el egymástól.) Olyan fogalmak, mint 
jövő, cél, haladás tehát csak a mi fejünkben léteznek, a valóságban csak tér-idő 
komplexum létezik, amit viszont hagyományos — filozófiai — spekulációval 
nem vagyunk képesek felfogni. 

Hát ezért nem halad a világ, hanem „hátulról épül". Haladás nincs, ellenben 
a világfolyamat szummálódik az idő-faktor egyirányúsága miatt. „A dolog [...] 
saját múltjából összegeződik." Amit mi haladásnak képzelünk, az a tudat és 
kultúra termékére, a társadalomra kivetített antropomorf (vagyis téves) fogalom. 
A valódi világban végeredményben egyetlen elv érvényesül: az idő működése a 
térben. Ezt nevezhetjük természeti törvénynek. „Nincs másfajta törvény, csak a 
természeti. Minden más törvény az élet, a társadalom, az agyműködés stb. tör-
vényei: ugyanezek a természeti törvények úgy, ahogy bonyolult együtthatásuk az 
organikus, funkcionális struktúrákban érvényesül." Logikusan következik ebből, 
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hogy minden, az emberre vonatkoztatott absztrakcióban is a természet törvényei 
munkálnak. Ezért nem lehet kidolgozni a történelem törvényeit sem. Vagyis: a 
történelem sem haladás, hanem az idő működése valamiféle struktúrában; ez a 
struktúra pedig a társadalom, amelyben ugyancsak a természeti törvények mun-
kálnak. 

És ezért a gondolatért érdemes átrágni magunkat a fentebbi, hipotetikus-
szofisztikusnak tetsző okfejtésen. Mert ha nem győz is meg maradéktalanul a 
szerző: immanenciájában kétségtelenül következetes, tételről tételre szervesen 
építkező logikai rendszer kerekedik ki; és szélesebb összefüggéseiben érthetjük 
meg a szépíró életművén végigvonuló — korábban idézett — motívumokat, 
toposzokat, archetípusokat. 

Egy személyben biológusnak, antropológusnak, szociológusnak, történész-
nek, filozófusnak kellene lennem ahhoz, hogy amire gyanakszom: tudományos 
tévedésen, félreértésen, logikai csúsztatáson rajtakapjam a szerzőt. Egy-egy 
szakember bizonyára hamar felfedezné a hibát; az egész hipotetikus építmény 
képtelenül logikusnak hat. 

Mert jóllehet Székely János elveti az axiómákat mint valóságidegen 
asszertóriákat, ő maga is axiómaszerű megállapításokból indul ki; okfejtése és 
következtetései azonban empirikusak, nem bölcseletiek. 

Tehát: ha a világfolyamatban minden strukturált, akkor az élő szervezet is 
struktúra, melyben két alapelv érvényesül. A stabilitás: arra törekszik, hogy 
génállománya révén folyamatosan fenntartsa magát; és a funkcionalitás: a rend-
szer működésében minden egyes komponens szerepet kap. Az élő (biológiai) és 
a társadalmi szervezet között az a különbség, hogy az előbbi sejtekből és az 
általuk alkotott szervekből épül fel, egyetlen sejt vagy szerv hiányát sem viseli 
el, csak így, összességében működőképes; az utóbbi viszont olyan egyedekből 
áll, akik önmagukban is működőképesek, a társadalmi szervezet pedig helyet-
tesíteni tudja az egyedek hiányát, sőt, bizonyos „egyedektől" szívesen megsza-
badul... Ebből az abszurd érvelésből következik a társadalom alapelve: a domi-
nanciaharc — és a szerző furcsa génelmélete. A egyed a társadalmon kívül 
aligha létezhet. Csakhogy a társadalom relációrendszer, az egyed konkrét létező. 
Ami még bonyolítja helyzetünket: „az egyed csak függelékszerve [...] a nemze-
dékeken átívelő, osztódó, újrakombinálódó, öntudatlanul, de valóban élő génál-
lománynak..." A tulajdonképpeni élő tehát a génállomány, amely „tudatos egye-
deket növeszt maga köré, hogy általuk [...] fenntartsa stabilitását". 

Ezért a dominanciaharc: az ember génállománya — mint minden élő orga-
nizmus — stabilitásra törekszik, fennmaradásra, túlélésre: a rendszerben minél 
előnyösebb pozíciót igyekszik kiharcolni. Emiatt vált a társadalom elkerülhetet-
lenül hierarchikus szerkezetűvé, egyesek előnyösebb, mások hátrányos helyzetbe 
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kerülnek; kialakul a hatalom, és akár uralommá is válhat. Egyfelől: a társada-
lom arra kényszeríti a génállományt, hogy a dominanciaharchoz szükséges 
tulajdonságokat rögzítse — ettől vagyunk az állati populációhoz hasonlóak. 
Másfelől: a tudat és nyelv révén megteremtettük a kultúrát, amely szemben áll a 
dominanciaelwel. Hagyományozó, normatív szerepe által a kultúra hozta létre 
az erkölcsöt. „A dominanciaharc strukturálja (megszervezi), az erkölcs viszont 
szabályozza (humanizálja) az emberközösséget." 

És emiatt vagyunk mi meghasonlott lények. Mert ami természeti (tehát ki-
irthatatlan) bennünk, az hatalomra, pusztításra késztet: a kultúra és az erkölcs 
arra, hogy „szeresd a te felebarátodat". „Ha a primer természeti törvénynek 
engedelmeskedünk, szükségképp megszegjük az erkölcsi törvényt. Ha viszont az 
erkölcsi törvényt tartjuk be, szükségképp megszegjük a természet törvényeit." 

Ha zsinórba állítom a fentebb kiemelt fogalmakat, az írói életmű meghatáro-
zó motívumait ismerem föl. Az alkotásokban egyik vagy másik súlypontosan 
szervezi maga köré a szövegkörnyezetet. Itt már, gondolati és eszmerendszerbe 
sűrűsödve, az életmű hermeneutikai hátterét biztosítják. 

Ekkor, váratlanul, újabb Székely János-i motívum bukkan fel: a meghason-
lottság, az örökös feszültség, miszerint két, egymást kizáró törvénynek nem 
tehetünk eleget — ez maga az eredendő bűn. 

Mi ez? Az evangélium érvénytelenítése? Úgy tűnhet, ebben az ijesztően, 
néha taszítóan és abszurd módon racionális világképben nincs helye a transz-
ccndcnciának. Válaszként az olvasó néma kérdésére elhangzik a vallomás: „Én 
nem vagyok vallásos ember. De nagyon ostobának (és elfogultnak) kell lennie 
annak a pogánynak, aki nem látja be Krisztus tanításainak óriási kulturális és 
világtörténelmi jelentőségét. Mert minden vallás, minden kultúra természete 
szerint humánus, [...] a természeti törvényt ellensúlyozza, az emberéletet 
promoválja." Menetrendszerűen következik a tétel fonákja: a „valódi világban" 
a vallás és a hit nélkülözhetetlen, de ezt az „embertenyészet vitális szükséglete 
generálta". 

Az alkotások vonzáskörében maradva, bizonyára nem hat tiszteletlenségnek, 
ha az író mélyebb, titkosabb megnyilatkozásait is feltárjuk. Székely János iljú-
kori lágernaplójában bukkantam a hitkeresés alábbi soraira (Szilveszter este 
van, és kétségbeesetten szeretne otthon, az övéi között lenni.): „Isten nein akar-
ja. Megtiltotta. Jaj, miért tiltotta meg. Jaj, mert rossz voltam. Jaj, mert szidtam 
őtet. Jaj, segíts, Isten. Jaj, kegyelmezz. Engedd meg, hogy hazamenjek..." 

Hogy az elmélyült gondolkodás útja, a kegyetlen társadalmi és intellektuális 
tapasztalatok miként, miféle csalódások és felismerések nyomán vezetnek a 
hitkcreséstől, a kételyektől a mindenben kételkedés, az ésszerűen levezetett és 
tudatosan vállalt meghasonlottság lélekállapotáig — azt legfeljebb teológus 
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boncolgathatná. Magam nem lévén, méltatlan vagyok a kérdés elemzésére. Az 
viszont kétségtelen tény: Székely János az európai kultúra meghatározó vonását 
„Krisztus szeretetparancsában" ismeri fel. „Ha a mai civilizáció Európából ter-
jedt el a világon, [...] az egyebek között bizonyára a keresztény-európai kultúra 
erkölcsi értékrendjéből következik." 

Pesszimizmusa pedig abból (most már világos), hogy az a kultúra, az az 
erkölcs, az a vallás devalválódásnak indult, elvesztette hitelét. A kultúra elher-
dálta azt a bizonyos közösségszabályozó szerepét. Az európai népeket, nemzete-
ket a kultúra, a vallás, az erkölcs foghatta össze, és foghatta vissza a széthullás-
tól, a „természeti törvény" uralmától, attól, hogy egymás leigázását tűzzék ki 
legfőbb célként. Felfogásában egyetlen kultúrspccifikus tényező maradt haté-
kony: a nyelv. „A nyelvi közösség nagyjából nemzetet definiál. Napjaink egyet-
len valódi közössége éppen ezért a nemzet: korunk uralkodó eszméje (amely 
közösségi mozgalmat képes még kiváltani): a nacionalizmus." 

Ha egyébért nem, ezért az okfejtésért volna érdemes minden magyarnak, 
anyaországinak és határon túlinak egyaránt ismernie Székely János furcsa, 
nagyvonalú, hipotetikus elméletét: az az erdélyi gondolkodó, aki a nemzeti-
kisebbségi kérdést nem is szóvirágos panaszáradattal, nem is „mélymagyar" 
fensőbbséggel, de teoretikus alapvetéssel, keresztény-európai és emberi léptékkel 
közelítette meg. Talán az egyetlen erdélyi gondolkodónk, aki a magyar kisebb-
ség kritikus történelmi pillanatában is fölébe tudott emelkedni a személyes sé-
relmeknek, nyelvközösségi meg csoportérdekeknek: annak ellenére, hogy a 
többségénél fölényesen tisztábban látta a helyzetet. (Könyve a tanúság erre.) A 
valódi világbó\ teljességgel hiányzik az a beidegződésünk, hogy sorskérdéseken 
rágódva, s különösen a nemzet tragikus pillanataiban, a másik felé mutogatunk: 
csakis te vagy a hibás. A marosvásárhelyi pogrom napjaiban sem csúszik ki 
ennél súlyosabb „vád" a tollából: „A nacionalizmus ellen csakis olyasmivel lehet 
fellépni, ami maga nem nacionalizmus. Tehát az ideológia leleplezésével, poli-
tikai-manipulatív funkciójának feltárásával: a fogalom tisztázásával." Ehhez az 
emelkedettséghez van szükség — bár oly hipotetikusnak tetsző — elméleti alap-
vetésre és a jellegzetesen Székely János-i sztoikus, minden jelenséget szemből és 
visszájáról szemlélő, kételkedő attitűdre. 

Éppenséggel a hipotetikus jellege miatt van furcsa sorsa ennek a könyvnek. 
Hangsúlyozom: sorsa, élete van. Az élet ugyanis utolérte: vagy — ha úgy tetszik 
— az eleven történelem „belenőtt", belépett a könyvbe, miközben szerzője alkot-
ta. Efféle csoda ritkán adatik az irodalom életében: maga az élet igazolja az 
emberi ész számára megmosolyogtató hipotéziseket. 
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A kézzelfogható valóság A valódi világ utolsó fejezeteire telepszik rá, me-
lyek a társadalom, hatalom, demokrácia viszonyát tárgyalják; ugyanakkor bele-
épül a biológiai alapvetésbe. 

Hiszen, a struktúrák törvényei alapján, a társadalom is hierarchikusan szer-
veződik. Ami ezt megvalósítja, az a hatalom mechanizmusa — megfellebbezhe-
tetlen igazság: „Valamiféle hatalom nélkül széthullana a társadalom." És ebben 
rejlik sorsunk nagy ellentmondása: a hatalomért küzdeni kell (dominanciaharc); 
a hatalom mechanizmusa pedig semmiben se különbözik az emlőshorda, a falka 
törvényeitől. Ismét csak a meghasonlottság fogalmához érkeztünk el. Természeti 
(biológiai) és erkölcsi (kulturális) ütközik a társadalom megszervezésének szük-
ségletében. Olyan következtetést von le mindebből a szerző, amit — józan ésszel 
— csak naiv szolipszizmusnak nevezhetünk, és amit mégis igazol az abszurd 
valóság. Sarkítva, metaforikusán két társadalmi típust „teremt": „A cselekvés 
embere valóságos, életbeli célokra használja intelligenciáját... Nem problemati-
kus számára a világ [...], a dominanciaharcban is otthon érzi magát... A gondo-
lat embere azonban nem a valódi világban él, hanem abban a bizonyos ember-
szabású, teleologikus, finális (gondolt) világban, amely csak a fejünkben van. 
Annak tehát magában a valóságban összes cselekvési kísérlete kudarcra lesz 
ítélve." 

Tetszik vagy sem, ebben az okfejtésben helyén van a megállapítás, hogy a 
szabadság is puszta illúzió, erkölcsi-kulturális produktum, minthogy ellentmond 
a természeti struktúrák szerkezetének. Ha pedig a szabadság a demokrácia 
(megvalósíthatatlan) jelszava, nem kétséges, hogy a demokrácia ugyanolyan 
utópia, mint — a kommunizmus. 

Egyszóval: nem vagyunk képesek megváltoztatni a természet törvényeit. 
Ezen a ponton érintkezik a könyv a politikával (amennyire a „gondolkodás 

embere" megengedheti magának véleményt nyilvánítani politikai kérdésekről), 
anélkül, hogy részt kérne a hatalomból: „... nem vagyok riválisuk [ti. a politiku-
soknak]; a józan eszemen kívül soha semmilyen hatalmam nem volt és nem 
lesz." A józan ész azt diktálja: a társadalom humánus útja a demokrácia felé 
vezet. A szkepszis viszont azt súgja: „... egyes gazdag államokban (ahová évszá-
zadokig ömlött a világ zsírja és verejtéke) a demokratikus jogszabályok jobban 
érvényesülnek, mint ahogy én itt, Kelet-Európában a saját szememmel látom." 

Jellegzetesen kelet-európai felfogás, és azért hiteles, mert nem akarja meg-
nemesíteni nézőpontját: „... szinte már hálás lehetnék, amiért véges-végig dikta-
túrákban éltem, különben sohasem jutott volna eszembe elgondolkodni a hata-
lomról." Nyugati gondolkodó nem írhatott volna ehhez hasonló könyvet. A 
valódi világot csak a „tiszta modellben", a diktatúrákban élve lehet megismerni. 

218 



Legfőképpen pedig a Kelet-Európát pusztító nacionalizmust. Tudomásom 
szerint senki pontosabban, tömörebben nem fogalmazta meg a jelenség lényegét: 
„A nemzet, a nemzettudat kulturális kategória; az etnikum biológiai, az állam 
politikai. A nacionalizmus, amikor tudatosan összekeveri, sőt azonosítja a kultu-
rális, biológiai és politikai fogalmakat, saját politikai jellegét, tényleges uralmi 
céljait leplezi le." 

Megértéséhez azonban szükségünk van Székely János teljes, hihetetlen 
„valódi világára". (Ha tudomást szerezne róla, talán a Nyugat is másként látná a 
torzsalkodó kelet-európai népeket.) Életművének recepciója azonban jelenleg — 
érzésem szerint — két okból nehézkes és esetleges. Egyrészt: mert irodalomtör-
ténet-írásunk azokat az alkotásokat részesíti előnyben, amelyek 
„közlésképesebbnek bizonyultak" (Kulcsár Szabó Ernő); a közlésképességet 
pedig gyakorta esztétikumon túli, a befogadást terelgető társadalmi-ideológiai 
aspektusok is meghatározzák. Másrészt: az újabb magyar irodalom számára, a 
modernség kritériumaként, olyan elváráshorizontokat rajzol fel, amely a mű 
értékét nem annak autonómiájában, eredetiségében, intenzív totalitásának foká-
ban keresi, hanem a Nyugatról beáramló, divatszerűcn terjedő formai újszerűség 
követelményeivel veti össze. Székely „aszkéta" típusú, szuverén alkotó volt. Sem 
a korabeli hatalom, sem a kritika, sem a közönség lehetséges igényeit nem fir-
tatta. Az irodalom modernségéről volt — bár sajátságos — véleménye, de alko-
tóként semmiféle irányzathoz, divathoz nem kötődött. Életműve mégis korszerű, 
mert korunk legégetőbb kérdéseire keres választ. A valódi világ önmagában is 
meggyőzhet erről. 
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