
SZOBOTKA TIBOR 

T H O M A S M A N N * 

Azt a két beszédet, amelyet a vékony kötet tar talmaz, tragikus közelségbe hozta az 
idő : az egyiket Hans Mayer, a neves német Mann-filológus az író 80. születésnapján, 1955; 
június 6-án ta r to t ta a müncheni egyetemen, a másikat, sajnos, nem sokkal később, 1955. 
október 27-én, a jenai Schiller-egyetem Thomas Mann emlékünnepségén. Az első beszéd meg 
sem kísérelheti az író életművének teljes felmérését és értékelését, hiszen elhangzásakor Mann 
még köztünk járt , töretlen szellemi erővel és alkotó tehetségének sokat ígérő birtokában, a 
másik beszéd viszont — két hónappal az író halála után — azzal az igénnyel hangzott él,hogy 
Mann kortársi jelentőségét megállapítsa. Mindamellett a két beszéd mégis olyan kérdéseket 
vet fel, amelyeknek megválaszolása közelebb hoz a Mann-i életmű — immár lezárt — egysé-
gének megismeréséhez s ha az alábbi sorok többek között terjedelmük és felhasznált anyaguk 
szerénységében sem törekedhetnek arra a teljességre, amelyet egy ilyen hatalmas életmű 
felmérése jelent, talán nem egészen érdemtelen ösztönzést fognak adni hiányaik kiegészíté-
sére vagy — ha kell — megállapításaik helyesbítésére. 

Mayer első — köszöntő — beszédének középponti kérdése, amelyet a Buddenbrook-
házzal kapcsolatban vet fel, de amely természetesen Mann minden alkotására érvényes : 
hogyan lesz a „lübecki kulcsregény"-ből világirodalom, azaz hogyan válik a jellegzetesen 
német író a XX. század világirodalmának egyik legnagyobb mesterévé ; a másik kérdés, amely 
az elsőhöz kapcsolódik és a halott Mann felett hangzott el : hogyan áll, él és hat a X I X . 
század szülötte a X X . s iázadban? 

Ismeretes, hogy Mann önmagát is mindig német írónak ta r to t ta . A bonni egyetem 
bölcsészkari dékánjának 1937-ben írt levelében, amely válasz volt az egyetem néki acfott 
tiszteletbeli doktori címének visszavonására, Mann azt mondot ta , annyira mindig a németek-
nek írt, hogy az az érdeklődés, amelyet könyvei iránt a „nagyvilág" tanúsí tot t , mindig csak 
örvendetes „akcidens" volt számára, semmi több. 

Mayer az általa feltett kérdésre bizonyos személyi motívumokra való hivatkozással 
próbál felelni s arra a hitelességre utal, amely Mann műveiből az író önmagához való hűsége 
nyomán sugárzik. Ez a hűség Mann egyes életszakaszainak és az életszakaszok pioduktumai-
nak azonosságán mérhető le, a passzív bírálattól addig a tevékeny hitvallásig, amelynek ered-
ménye az emigráció és a Faustus volt. Nem kétséges, hogy ez a megállapítás helyes, csak 
éppen lényegében leszűkíti Mann világirodalmivá válásának jelentőségét azzal, hogy e tény 
számos oka közül csak egyet, az etikus-esztetikust emeli ki. 

A második kérdésre — a XIX. század szülötte mint a XX. írója — ugyancsak Mann 
válaszolt Meine Zeit c. előadásában, amelyet 1950 májusában tar to t t a chicagói egyetemen. 

*Egy rendszerezés kísérlete Hans Mayer két beszéde nyomán. (Leiden und Grösse 
Thomas Manns. — Auibau Verlag, Berlin, 1956.) 

/ 
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(Gesammelte Werke, 12. Band, Aufbau Verlag, Berlin, 1955. 577.1.) S bár előadását úgy kezdi : 
időmről akarok önökhöz beszélni, s nem az életemről — csak természetes, hogy életének az 
időbe ágyazott emlékeit kell felelevenítenie ahhoz, hogy általa az idő mint kor érzékelhető 
legyen. Amit elmond, még anekdotikus egymásutániságában is alkalmas arra, hogy éreztesse 
velünk a változásnak azt a hallatlanul gyors ütemét, amely technikában, társadalmi erköl-
csökben, rengeteg külsőségben a megelőző századtól elválaszt, s amelynek irama mögött — a 
polgári életformában és gondolkodásban mindenesetre — e l m a r a d v a kullog az a belső átala-
kulás és változás, amelynek legfőbb megnyilvánulása egy magasabbrendű közösségi erkölcs. 
Nem — vagy legalábbis nem mindnyájan — figyelünk arra, hogy még e század szülöttei is 
lényegileg a XIX. század eszmevilágában nevelődtek, hogy a szülői házak öröksége szinte 
mindenüt t az volt, s hogy viszont ezt az eszmevilágot — különösen Németországban vagy 
hazánkban — mennyire át- meg á t já r ta nem a polgári liberalizmus, hanem a még élő és ható 
makacs feudalizmus légköre. Ebből a világból emelkedett ki Thomas Mann az egyetemes 
emberi hitvallójává, a hideghábo- ú és a hidrogénbomba kortársává, aki ezekkel a szavakkal 
zárja előadását : „kívánom, hogy az emberi nemzedékek — sorsa ne nyomor legyen és az 
elállatiasodás kárhozata, hanem béke és boldogság." (Meine Zeit, Werke, 12. Bd. 600.1.) 

Mayer lényegileg ugyanezt mél ta t ja Mann-ban : az író változását, belenövését korának 
ideáljaiba, de amikor ennek kapcsán újra és újra visszatér — mint ahogyan ez elkerülhetetlen — 
Mann humanizmusának hangsúlyozásához, ugyanakkor egy korszakok és századok felett álló 
fogalomra utal, mely Mann életművét az időben is egy magasabb, szélesebb körű, átfogóbb 
eszmeiséghez kapcsolja. S ha Mannt csodálatos, szinte valószínűtlen szerénysége — „nem 
tar tom magam nagy embernek és művemet igazándiban nagynak" — írja egyhelyütt (Vor-
wort zu einer amerikanischen Bibliographie, Werke, Bd. 12. 486.1.) — megakadályozza abban, 
hogy életművét ehhez az átfogó egyetemességhez kapcsolja, úgy ez a tartózkodás számunkra 
egyenesen kötelességgé teszi, hogy alkotásainak egészét ebből a szempontból vizs-
gáljuk. 

Feladatunk tehát az, hogy —- újra utalva eszközeink és a rendelkezésünkre álló hely 
korlátaira — bemutassuk, fe l tár juk és elemezzük azokat az összetevőket, amelyek Thomas 
Mannt a X X . század világirodalmának szerves részévé, az emberiség nagy eszmei és irodalmi 
örökségének méltó folytatójává teszik. A cél nem lehet az, hogy e feltárás során megdöbben-
tően ú j felfedezéseket tegyünk, hanem sokkal inkább az, hogy a már megállapítottakat elren-
dezzük, egymás kiegészítőivé tegyük és megszabjuk azt a dialektikus egységet, amelyben a 
Mann-i életmű — folytonos küzdelemben és nem ri tkán heves ellentmondásban önmagával — 
kibontakozik. 

Thomas Mann alkotásában lényegileg három elem dominál : egy mitikus-antik, egy 
középkori (misztikus-szimbolikus) és egy racionalista-humanista. 

A mitikus elem megértéséhez mindenekelőtt ki kell bővítenünk a mítosz fogalmát, 
ta lán leghelyesebben abban az értelemben, ahogyan ezt Thomas Mann teszi József és testvé-
rei c. előadásában (Werke, Bd. 12. 449.1.), ahol a mitikust tipikusnak nevezi, mindig-emberi-
nek, mindig ismétlődőnek, időtlennek, az élet „ősnormájának és ősformájának". Ezek szerint 
mindaz mitikus, ami az emberiség közös kultúrhagyományainak anyagából újra meg újra 
felmerül, akár mint olyan antik anyag, amit a görög dráma dolgozott fel, akár mint a közép-
kor nemzetekfeletti elbeszélőművészetének terméke — Shakespeare drámaalkotásának anya-
ga —, akár mint Faust , aki Goethe-nél egy sajátos, a személyiséget a világgal összekapcsoló 
probléma hordozója, Mann-nál viszont Nietzsche a lakját hellyel-közzel felismerhetően magára 
öltő zseni, s ugyanakkor nem kevésbé mitikus módon a németség sorsát beteljesítő „ősforma". 
Az ilyenfajta mitikus ábrázolásban, tehát az újra-ismétlődőnek a bemutatásában az író bizo-
nyos fokig személytelenné válik s ezzel újra a mítosz alapvetően eredeti világirodalmi funkció-
ját gyakorolja [vagyis nem a Goethe-i értelmezésűt, mely a világirodalom létrejöttét a közle-
kedés elterjedéséhez, megkönnyebbüléséhez kapcsolja (vö. Werke, Cotta, Stut tgar t , 1886, 
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Bd. VIII. 278.1.)], mint ahogyan a mítoszból merítő irodalom még az emberiség ősállapotát 
meghaladó időben is személytelen volt s egy-egy — a fenti értelemben — mitikus anyagnak 
a feldolgozása (Amphytrion, Don J u a n stb.) még az alkotó magasrendű írói egyéniségének 
ismeretében és méltánylásában is szükségszerűen részévé válik annak a személytelenségnek 
is, mely az ilyen „ősnorma és ősforma" feldolgozásának természetes járuléka. Az ismétlődés-
nek mint mitikusnak ez a követelménye érvényesül a vallásban, az ünnepben általában, ahol 
a cselekedet az ismétlés révén válik t i tokzatosan jelenvalóvá, mint ahogyan ezt József öccsé-
nek, Benjáminnak magyarázza, amikor Adoniról, az eltemetett és fel támadt pásztorról van 
szó, akit a „világ s i ra t" — és akinek ünnepén ugyanazok az asszonyok keresik a te temét , 
akik elrejtették őt — s akik még nem tudják , hol a holttest. „ E z éppen az ünnep" — mondja 
József, majd : „Az ünnep minden órája tudással terhes." 

Természetes, hogy a bibliai történet , József és családjának története felel meg minde-
nekelőtt azoknak a követelményeknek, amelyeket mitikus tárgyak iránt Thomas Mann is, 
a szélesebb közvélemény is támaszt . Mann így nyilatkozik erről : A (József-anyag) megnyerő 
erejéhez „—sokban járult hozzá a besorolás, folytatás, kontinuitás gondolata, a résztvevő 
munka valami emberi hagyományban, s ez a gondolat az én életkoromban már csak nyer 
vonzerejében. Az anyag ősrégi kul túr- és képzeletkincs volt, minden művészet kedvenc tárgya, 
keleten és nyugaton százszor dolgozták fel mint képet és költészetet. Az én művem, legyen 
jó vagy rossz, elfoglalja történelmi helyét ebben a sorban és hagyományban, úgy amint alko-
tásának helye és ideje meghatározza (geprägt von seiner Stunde und Zone)." (Lebensabriss, 
Werke, Bd. 12. 423. 1.) 

Ez a felfogás — amely tehát tudatosan nyúl a ,,már százszor feldolgozott"-hoz — 
tükröződik pl. a tetralógia első könyvének, a Jákobnak a szerkezetében is. Mann korántsem 
fordít gondot az elbeszélés kronológiájára : a mítoszon belül nemcsak a idő fogalma nyer 
szokatlan értelmezést — erről a továbbiakban bőven lesz szó —, hanem az író elbeszélő kedve 
is szeszélyesen kanyaroghat ide-oda, annak feltételezésével, hogy olvasója a biblikus történe-
te t amúgyis töviről-hegyire ismeri. A mítosz ideje pedig — objektív mérőeszközök híján — 
szubjektív emlékekkel megtöltött idővé válik, amelyet az ősállapotú emberi életforma örökké-
tar tónak látszó változatlansága konzervál. A mítosz ismétlődése — írja Mann a Jákobban 
— ad ja „az időnek — titokzatos megszűnését". 

Ezen túl is sajátságos a mítosz időképe, ahogyan a görög tragédiában jelentkezik. 
I t t az esetleges, az egyszer megtörtént — pl. Antigoné, Elektra alakja és története — az is-
métlődésből származó mitizálás révén az időtlenbe, az ünnepien örökkévalóba emelkedik. 
A modern irodalom — legalábbis a polgárság megerősödésétől, a XVIII. századtól kezdődően— 
ezt a teljességet az idő múlásának lehetőség szerinti pontos utánzásával, illetve inkább számon-
tartásával igyekezett helyettesíteni. Erre az objektív ábrázolás polgári igénye mellett szük-
ségszerűen rászorult. Ebből a törekvésből egyformán születtek grandiózus és elhibázott alko-
tások, hiszen a lezárás követelménye, amely nem a „már megtör tén t" örökkévalóságába kí-
vánja emelni az irodalmi alkotás hőseit, hanem a polgári regény legtöbb sekélyes alkotásánál 
megelégszik pl. a házasság, a „boldog befejezés" olvasóit megnyugtató időbeli lezárásával, 
eleve az élettől, a valóságtól való eltávolodásra kárhozta t ja az írókat, hiszen — mint t u d j u k 

— a házasság korántsem zár le s egyáltalában nem rögzít semmit. 
A polgári társadalomnak a polgári irodalomban az első világháború után nagy erővel 

megmutatkozó válsága hozta előtérbe az időkérdés epikus ábrázolásának problémáját is. 
Joyce, Virginia Woolf és mások kezdeményezése, illetve próbálkozásai e téren részben annak 
a szellemi tisztázatlanságnak az eredményei, amelyre Lukács György utal A modern művészet 
tragédiája c. Thomas Mann-nal foglalkozó tanulmányában (81. 1.), s amely a játékosság 
irracionalitásának túlzott becsülésével egy olyan avantgardista szellemű, erkölcsi-esztétikai 
sznobizmusban nyilvánul, mely — mint erről későbben még bővebben fogunk szólni — a 
fasizmus szálláscsinálójaként mérhetetlen károkat okozott. 
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Thomas Mann törekvései az időprobléma megoldására nem ebbe a divatos i rányzatba 
illeszkednek bele. Első regényében, a Buddenbrook-házban még a XIX. századi regény kon-
vencióinak megfelelően igyekszik hőseinek életút ját a — ha szabad így mondani — tényleges 
történelmi időn belül nyomonkövetni, az egymást követő generációk váltakozásában. S mégis, 
a regény végén, ez az egyensúly felborul : amikor Hanno, az utolsó Buddenbrook-sarj életét 
ábrázolja Mann, ez az ábrázolás lényegileg egy nap, főleg egy iskolában töl töt t délelőtt részle-
tes bemutatásával válik tökéletessé, annak a Mann által csak jóval későbben mítoszként 
fogalmazott elvnek a szinte még nem tudatos — de a regény szerkezetében Hanno korai ha -
lála miat t indokolt — alkalmazásával, hogy egy nap, egy óra, egy év ismétlődése elmossa az 
objektív idő korlátait és alkalmas egy élet teljességének bemutatására . 

Az időprobléma — mint lá t tuk — az epikus ábrázolás hitelessége problémájaként 
már a fiatal Mann első nagy alkotásában megjelenik, s jelentőségében élete vége felé egyre 
jobban elmélyül. Nem kétséges azonban, hogy legélesebben a Varázshegy exponálja ezt a 
kérdést, és az sem kétséges—tekintettel a Varázshegy megjelenésének időpontjára, 1924-re—, 
hogy a kérdés-felvetés határozottsága éppen határozottságában nem volt mentes azoktól a 
befolyásoktól, amelyeket a fentebb ismertetett irracionális-sznobisztikus áramlatok Mannra 
is gyakoroltak. Azonban éppen Lukács György állapítja meg (A modern művészet t ragédiája, 
81.1. és köv.), hogy az egyéni életfolyamat belsÖ értelmetlenségében — „az imperialista társa-
dalmi valóság t a l a j án" — az idő lefolyása az egyéni élet degradációját fejezi ki. így az egyéni 
és az objektív idő elkülönül. A társadalmi valóságtól eltávolodva, az így elkülönült idő objek-
tívnek látszik, ábrázolása tehát akkor, amikor olyan, a társadalmi valóságból kiemelt ember-
hez fűződik, mint Hans Castorp, a Varázshegy hőse, tulajdonképpen helyes, becsületes és 
valósághű. „A (Varázshegy) a szubjektív mozzanatot mint szubjektívet ragadja meg és ezért 
illeszthető be szervesen (Mann) objektív-epikai világábrázolásába." (A modern művészet 
tragédiája, 86. 1.) 

A Varázshegy — a Berghof szanatórium tüdőbetegeinek élete — a halállal hadakozó 
és a halállal á t i t a to t t mű. Talán keveseknek tűn t még fel, hogy ebben a hatalmas, terjedelmes 
és nagyarányú alkotásban senki sem születik ; csak emberek pusztulásának vagyunk tanúi, 
s ez a pusztulás, a halál a Varázshegyben a morzsolódó, homokóraként pergő idő formájában 
van jelen. A harc persze — Settembrini harca, a racionalizmus, a humanizmus harca — azér t 
folyik, hogy az élők vagy életre hivatot tak kikerüljenek a halálnak ebből a bűvös, időtlen, 
Tennyson lótusz-evőit is örvénybe sodró légköréből. „Csak lent, a síkságon lehet európai, 
küzdhet a maga módján tevékenyen a szenvedés ellen, t ámogatha t ja a haladást, használhatja 
az időt" — tanácsolja Settembrini úr Hans Castorpnak (kiemelés tőlem, Sz. T.), mint ahogyan 
megfordított értelemben azt olvashatjuk a Jákobban : „Meghalni annyi, mint természetesen 
elveszíteni az időt —. Mert az élet lényege a jelenvalóság." S annak, hogy Castorp mégis élet-
ben marad ebben a környezetben, szemben unokaöccsével, Joachim Ziemsen-nel, aki lemegy 
a síkföldre, ma jd visszajön meghalni a szanatóriumba, az az oka, hogy Castorp a regény 
elején szinte észrevétlenül, majd a regény végefelé nagyon is észrevehetően alakul, fejlődik 
szellemileg, míg Joachim nem fejlődik, stagnál, áll az időben, meghal. Erre a stagnálásra vonat -
kozóan Mann-nak kétszer is hangoztatot t véleménye van. Az egyiket a Lotte Weimarban c. 
regényében fejti ki : „Sivár és halálosan unalmas, kedvesem, minden lét, amely áll az időben, 
ahelyett , hogy az időt magában hordozná és saját maga alkotná meg idejét"—a másikat ugyan-
csak a Jákob-ból idézzük : „Az élő előre tör, az idő elhagyására tör, lényegében a halál u tán 
tö r . " De ez a halál, az idővel versenytfutó halála az alkotó, tevékeny élet természetes és har-
monikus befejezése, biológiai aktus, megrázó, de felemelő egyben, mint a halál a görögök 
ábrázolásában, mint Lessing tanulmányában, a Wie die Alten den Tod gebildet-ben, amely-
nek jellemző, Statius-ból vet t mot tó ja : „Nullique ea tristis imago." 

Az első világháború előtti világ káoszának objektív ábrázolása csak elmélyül a Varázs-
hegyben azzal, hogy a regény vége felé, az irracionalitás fokozódó feltörésével, egyre jobban 
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elmarad az időegységek jelzése. Legvégül, amikor Hans Castorp minden kapcsolata elvész 
a világgal, a külső, lenti, valóságos világgal — leesik az órája, megáll és Castorp soha többet 
nem húzza már fel. 

Talán nem szándéktalanul felhasznált mitikus motívumra hívjuk fel a figyelmet akkor, 
amikor a hetes szám bűvös jelentőségére utalunk ; nem, mintha ezt maga Mann nem tenné 
meg a Varázshegyben, de utalásának idején még nem tudha to t t arról, hogy néhány év tnúlva, 
amikor nekilát a József-történet megírásának, a hetes szám újból fel fog merülni : ezúttal 
J á k o b az, aki Lábánnál töltött hét évi szolgálat u tán kívánja Ráhel kezét elnyerni. S talán 
ugyanilyen kevéssé tekinthet jük szándékolatlan mitizálásnak egy olyan művészi eszközeit 
biztosan kezelő alkotó tollából azt , hogy József történetének elmondásából visszakanyarodik 
J á k o b története felé, nemcsak a mitikus idő bőségének tékozlásaként, hanem a mitikus hős 
elhivatottságát hangsúlyozva, amely úgy dokumentálódik, hogy élete még születése előtt 
kezdődik, mint ahogyan biológiai értelemben vet t halálán túl is t a r t . 

Az 1939-ben megjelent Lotte Weimarban tematikus kötöttsége mellett a mítosznak 
természetesen kevesebb szerep ju tha to t t , mint a József-tetralógiában. De azt nem mondhat-
juk, hogy semmi szerephez sem ju to t t . A regény szerkezeti motiválása — a Goethe-kép külön-
féle oldalakról és különféle megvilágításban való felvillantása — zenei elemei mellett (téma 
con variazioni) az életnek azt a szakadatlan, mitikus önismétlésre való tendenciáját is mu-
t a t j a , amelyet éppen Goethe sorsa példáz s amely többek között a nőkhöz való sajátos viszo-
nyában (Kätchen Schönkopf, Friderike, Lotte, Charlotte von Stein stb.) ju tot t kifejezésre. 
S abban a merőben irracionális és képzelt, de lényegében egyedül racionális és valóságos be-
szélgetésben, amelyet a Lotte által keresett, de már csak irracionális emlékként élő Goethe 
folytat az irodalmi élményként rögzített, tehát testi élete szempontjából úgyszólván közöm-
bössé te t t Lotteval, ebben a beszélgetésben Goethe azt mondja- : „Egység, kedvesem, az egy-
másból felmerülés, a saját magunk felcserélése, a dolgok váltakozása, és az életnek majd ter-
mészeti, majd erkölcsi vonásokat muta tó képe, amint a múlt a jelenben váltakozik, ez vissza-
utal arra is és a jövőt tükrözi, melyben szellemként ott lebeg. — Nyíljanak ki szemeink és 
tárul janak fel a világ egysége számára, tágan, vidáman és bölcsen." 

Ha azt kérdeznénk, hol van nyoma a mi mai életünkben egy ilyen mitikus ismétlődés-
nek, az ősforma, vagy — ha úgy tetszik — az ős-ütem újból és újból való felbukkanásának, 
azt felelnénk rá, hogy a zenében. Ki ne érezné ennek a modernet és ősit egymásbafoglaló meg-
állapításnak az igazságát akkor, ha pl. Bartók Béla zenéjére gondol? A mindig élőiről kezdődő, 
mindig önmagát ismétlő, mindig ünnepélyes hangulatban várt zene legközelebb áll mai éle-
tünkben ahhoz, amit az antik görög színházlátogató mítoszként érezhetett, s még jobban 
megközelíti a mitikus élményt a zene auditív hatásának vizuálissal egybekapcsolt megoldása, 
az opera. Az állandó operalátogató alig emlékszik már arra, mikor hallotta kedvenc művét 
először, a Parasztbecsület vagy a Carmen története minden fordulatában ismert előtte — s 
mégis, nem csökkenő figyelemmel, izgalommal, áhítat tal vár ja az események kibontakozását, 
a hős végzetének beteljesedését. Az operának ezt a hatását — amelyet talán nem indokolat-
lanul nevezhetünk mitikusnak — érzékeltette Mann a Varázshegy végén, amikor Castorp 
úgyszólván bolondja lesz a Berghof zenegépének s egymás után szólaltatja meg éppen a leg-
népszerűbb, tehát értelmezésünk szerint legmitizáltabb operákat : az Aidát, a Carment, 
Gounod Faust - já t . 

Annak a dialektikus ellentétszövődménynek, mely Mann egész életművén áthúzódik, 
egyik legjellemzőbb megnyilvánulása az író viszonya a zenéhez. Leküzdhetetlen és elnémít-
hatat lan benne a vonzódás a zene iránt. írói szerkesztésmódjának zeneiségére már utal tunk 
(a Lotte-val kapcsolatban), de Mann maga sem csinál t i tkot vonzalmából: „A regény számomra 
mindig szimfónia volt, kontrapunkt ikus mű, témaszövevény, amelyben a gondolatok játsszák 
a zenei motívumok szerepét." (Einführung in den Zauberberg, Werke, Bd. 12.440. 1.) És ezt 
a Varázsheggyel kapcsolatban közli az író, holott ebben a regényében a zenei szerkesztés elvét 
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a legkevésbé érvényesíti, illetve inkább csak abban a maga felállította időpárhuzamban, amely 
az elbeszélés idejét egy zenei-reális és egy tartalmi-perspektivikus időtartamhoz méri, mert 
hiszen „az idő az elbeszélés eleme, mint ahogyan az életé is". A zenei motiválás — a wagneri 
„Lei tmot iv" — a Buddenbrook-ban jut domináló szerephez ; Hans Mayer értékes elemzése 
(Thomas Mann — Werk und Entwicklung. — Verlag Volk und Welt, Berlin, 1950. — 
108. 1.) gondos részletességgel t á r ja fel alkalmazását ebben a regényben, bővebb ada-
tokkal maga Thomas Mann szolgál — Wagnerhez való viszonylatában is (Werke, 
Bd. 12. 341., 401., 440. és 464. 1.). A mi feladatunk inkább az, hogy a zene ér-
zelmi hatásának erejét vizsgáljuk Mann műveiben, annak a sajátos kettősségnek 
a tükrében, amely Mannt egyszerre vonzza ahhoz és taszít ja attól, amit a zene és a 
zenei magába foglal. 

„ A -németség a romantikus ellenforradalom népe a filozófiai intellektualizmussal szem-
ben és a felvilágosodás racionalizmusával szemben — a zene felkeléséé az irodalommal, a misz-
tikáé a világossággal szemben" — írja Mann (Deutschland und die Deutschen, Werke, 
Bd. 12. 571.1. ; kiemelés tőlem, Sz. T.). Ez más szóval annyit jelent, hogy amikor Manna néme-
tek viszonyát az élethez mint absztraktót és misztikust jelöli meg, ebben döntő szerepet ju t ta t 
a nép zenével való fertőzöttségének — ugyanakkor, amikor ettől a ^ertőzöttségtől ő maga sem 
mentes, illetve sorstársaitól csak annyiban különbözik, hogy felismeri állapotát s igyekszik 
küzdeni ellene. Igyekszik? A Buddenbrook-házba a zene beköltözése (Gerda) hozza el igazán 
a hanyat lás mételyét, nem mintha egyébként lenne még remény a Buddenbrookok megmenté-
sére, de amikor a legifjabb Buddenbrook-sarj, Hanno, már evvel a métellyel vérében születik, 
t ud juk , hogy a nagyhírű ház és család sorsa megpecsételődött. Ugyanakkor azonban ki ne 
érezné azt a végtelen rokonszenvet, amely Mann-ban, az íróban a négy generáció hanyatlását 
véglegesen és .gyorsan lezáró Hanno iránt — önmaga gyermekkori tükörképe iránt — él ? 
Ez nem Tolsztoj rideg, puritán álláspontja ; Hanno Wagner-élménye a mitikushoz, az egye-
temeshez már öntudatlanul kapcsolódó fiatal Mann útkeresése a specifikusan németből az 
átfogóbb emberihez, az a harc, amelyre Lukács György értelmezésünknél még szélesebb táv-
latokat átfogóan — és a következőkben még bővebben és alaposabban indokolandóan —-
utal akkor, amikor azt írja : „nincs ma még egy író, aki ilyen mélyen szenvedett volna német-
ségétől és polgáriságától, de ilyen szívósan birkózott volna azzal a problematikával, amely 
ebből a két — egymással szorosan kapcsolatos — világtájból f akad . " (A modern művészet 
tragédiája, 101. 1.) » 

Végül is a zene, ez a „démoni te rü le t" — amelynek hiányát Mann Goethe Faust- jának 
felrója — lesz a németség és az alkotó művész tragédiáját egybefoglaló Adrian Leverkühn, 
a Faustus hősének eleme és végzete. Az a vonzás és taszítás, amely Mannt oly ellenállhatat-
lanul kapcsolja a zenéhez, utoljára ebben az életművét megkoronázó alkotásban úgy telje-
sedett be, hogy míg egyfelől alkalmat adott az írónak a zenében való teljes, az érzelmi impresz-
szionáltság határai t messze meghaladó feloldódásra alapos zenei tanulmányok formájában 
(Vö. Die Entstehung des Doktor Faustus, Werke, Bd. 12. 178. 1. és köv.), addig másfelől 
hatalmas, apokaliptikus freskóban megrajzolta annak az irracionalitásnak végső, egyént 
és nemzetet egyaránt elpusztító arányait , amely az értelemtől elrugaszkodva a fasizmust, 
azon túl és avval együtt pedig a halált idézi fel. A pusztulás arányai is lehetnek mitikusak, 
de kétszeresen mitikus a pusztulás, ha a zene mítosza szüli. 

Ezzel szemben áll Mann napló-feljegyzése : „És mégsem tudok soha betelni a zongorá-
nál a Tristan-akkorddal ." (Die Entstehung des Doktor Faustus, Werke, Bd. 12. 241.1.) Wagner 
zenéje már ott van a legkorábbi, még olykor tökéletlen novellákban (Tristan), birkóznia kell 
vele csakúgy, mint ahogyan heves és áldozatos harcok árán kell megküzdenie az if júkor mind-
egyik szellemi hősével, Schopenhauer-ral, Nietzsche-vel is. Milyen becsületes, milyen bátor, 
milyen emberi ez a harc, az életért a halállal, amely a Varázshegy utolsó lapján valóságos, 
testi harccá, háborúvá fokozódik — „minden dolgok végén csak a testi m a r a d " — írja ugyanitt 
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Mann — és ahová, ebbe a lidércálmú valóságba, Hans Castorp egy Schubert-dallal a jkán 
rohan bele, hogy örökre eltűnjön a szemünk elől. 

Mintegy a középútján Mann zenei ritmusérzékének és antik — Winckelmann-i értel-
mezésű — arányérzékének áll az író stílusa. Ez a stílus — tartalom és forma egységének vizs-
gálatában — természetesen érinti mindazokat a kategóriákat, amelyeknek antitéziséből, 
illetve szintéziséből Mann alkotásának teljessége kibontakozik, és így rövid fejtegetésünk 
szükség szerint előrevág, olyan területeket érint, melyeknek alaposabb, behatóbb vizsgálatára 

' т а к ezután kerül majd sor. 
Mann stílusának sajátossága a teremtés öntudata és biztonsága, mely a felépítés teljes-

ségében, a részletek összhangjában és összehangoltságában jelentkezik. Természetes, hogy ez 
a stílus a mű céljának és igényeinek megfelelően alakult, változott, s ez a változás csak annyi-
ban tekinthető életkori sajátosságnak, amennyire maga a fejlődés életkori sajátosság — tehát 
tulajdonképpen egyáltalán nem. A Buddenbrook-ban a stílus emlékezés-jellege még jobban 
előtérben áll — az a tény, hogy minden stílus voltaképpen emlékezés már hallottakra vagy 
olvasottakra. A stílust író és nem író egyaránt készen kapja ; ez magyarázza meg bizonyos 
irodalmi korszakok feltűnő stílus-egyezését : az emberek csak egyféleképpen s többnyire 
egyformán tudnak korukban hallani. A kiszakadás ebből a folyamatból az írónak mint alkotó 
művésznek a feladata, s művészetének jelentőségét nem kis mértékben mérhet jük le azon, 
hogy — nagy muzsikusokhoz hasonlóan — ezt a feladatot milyen sikerrel tudta megoldani. 
A nagy író mindig nagy stílusteremtő, de ugyanakkor sohasem veszíti el kapcsolatát azzal, 
amit ős-stílusnak nevezhetnénk, s amelyhez legközelebb a klasszikus-biblikus, a krónikák, 
legendák stílusa áll. 

Mann stílusalkotásának igénye — szoros összefüggésben később tárgyalandó szimboliz-
musával — ez : két rétegben hatni, mégpedig egy jelenvalóban, amely szorosah simul a törté-
netben meghúzódó, kifejezésre váró gondolathoz, és egy másikban, amely az általánost, a 
törvényszerűt fejezi ki, szinte biológiai szükségszerűséggel, s amely az értelmet úgy kapcsolja 
a gondolathoz, mint az életet a halálhoz. A két réteg elsője megsemmisíti a második esetleges 
vagy várható dogmatizmusát, összhangjuk azonban mitikussá, reálissá és — igen gyakran — 
sajátságos módon ironikussá teszi a gondolat kifejezését. Ez az irónia leginkább a József-
történetben érvényesül, amely írója szándékai szerint is „majdnem persziflázs", mert „a 
tudomány alkalmazása a tudománytalanra és mesésre, tiszta irónia". (Joseph und seine 
Brüder, Werke, Bd. 12. 449. 1.) 

Lássunk egy-két példát, amelyek jól megmuta t ják a mondatszerkesztés tömör arányai t 
éppen úgy, mint az ábrázolás kisszerű tárgyának szándékosan eltúlzott méreteit, ami komikus 
hatást kelt. Mindkét példát a Jákob-ból választottuk (Sárközi György fordításában), s az első 
inkább a stílus kétrétegű hatását , míg a második a kifejezés aránytalanságát , iróniáját illuszt-
r á l j a . 

„Amellett a bácsi tulajdonképpen szép is lehetett volna arcra, sűrűbokros, még egészen 
fekete szemöldökével, húsos, homlokával egyvonalban fu tó orrával és szakállában rejtőző 
teli a jkával . Ráhel kétségkívül tőle örökölte szemét, — J á k o b a ráismerés, a meghatottság, a 
féltékenység vegyes érzésével állapította ezt még, amivel az ember néki drága életjelenségek 
családi eredetét és természetrajzát veszi tudomásul : boldog tudás, mert ily jelenségek benső 
t i tkaiba segít hatolni s mintegy mögéjük kerülni, viszont azonban bizonyos módon bántó is, 
úgyhogy viszonyunk az efféle előképek viselőihöz sajátságosan mély hódolatból s ellenérzés-
ből tevődik össze." (224. 1.) 

„Szigorúan véve tehát a mi Ézsaunk nem volt Edom ősatyja ; s ha énekszóvai nyoma-
tékosan így mondják : „Ézsau, kit Edomnak hívnak", nem pedig : „Ézsau, kit Edomnak 
hívtak", ez a jelenidő nem véletlenül hangzik el, hanem a típus időtlen és egyénentúli össze-
foglalását jelenti. Történetileg, tehát egyénileg a kecskenép ősbakja egy mondhatat lanul 
régibb Ézsau volt, akinek nyomdokán a mostani járt — jól kitaposott és többszörösen meg-
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lépett nyomdokán, kell hozzátennünk, s oly nyomdokokon, mely, hogy a végsőkig vigyük a 
dolgot, még csak nem is tulajdon nyoma volt annak, akiről jogosan mondhatná az ének : 
„Ézsau, akit Edomnak h ív tak ." (179. 1.) 

Ha jól megfigyeljük a fenti idézeteket, azt fogjuk tapasztalni, hogy a már említett 
okokon kívül egy másfaj ta szándékú irónia is érvényesül bennük. Ez az irónia egy más, talán 
mélyebb s mindenesetre pesszimisztikusabb forrásból táplálkozik : annak a felismeréséből, 
hogy a kul túra fejlődésének egy bizonyos fokán elveszti emberi, humánus tar ta lmát , tehát 
degenerálódik, ugyanakkor, mikor e kul túra teljes fogalmi fegyvertára rendelkezésére áll. 
Ekkor következik be a fogalmak felcserélődése, átértékelése, mindig egy olyan paritás alapján, 
amely az általános emberi haladásra hátrányos. A ku l tú ra—vol taképpen azonban a kul túr-
ellenesség — e sajátos fogalmi bőségét tükrözi ironikusan Mann késői stílusa. Az olvasó azt 
érzi, hogy az írónak az azonos jelentésű, a fogalom legkülönfélébb árnyalatai t kifejező szavak 
olyan mértékben állanak rendelkezésére, hogy már nemcsak halmozásukra kényszerül rá , 
hanem bizonyos retardációra, megtorpanásra is, amely szinte mondvacsinált módon keresi 
a legadekváltabb kifejezést, szándékolt választékossággal, felesleges presziőzködéssel. Ez a 
retardáció egyébként nagyobb arányokban is jellemző Mann szerkesztő művészetére és zenei 
tulajdonságainak tárgyalásánál kellett volna szólnunk róla ; legalábbis olyan értelemben, 
ahogyan a kibontakozást megelőző feszültség fokozására a Lotte-ban v a g y a Buddenbrook-ban 
használja — hiszen az utóbbi regény domináns akkordja a hanyatlás, végkifejlete az össze-
omlás, amelynek beteljesedését azonban a fellendülésnek egy-egy látszólagos, ál-megnyilvá-
núlása (Thomas konzuli kinevezése, beköltözés az új házba) egyre há t rá l ta t ja . Ez az nyilván, 
amit az anyag — esetünkben a stílus — virtuóz kezelésének hívnak, de aminek túlzott , nem 
teremtett, hanem készen kapott gyanús könnyedsége haszonélvezőjét elsodrással fenyegeti, 
vagy fejcsóváló, már-már önmagát sem komolyanvevő csodálkozásra készteti. Álljon itt egy 
példa erre a rosszízű elcsodálkozásra is, amelynek jabulisztikája kicsiben tükrözi az értékek 
értékelésének azt az eltolódását is, mely Németország s miat ta — majdnem — az emberiség 
tragédiáját okozta. Természetes, hogy választott részletünk a Faustus-ból való, abból a regény-
ből, amelynek voltaképpeni tárgya a polgári Németország alkotó géniuszának pusztulása : 

,,A kategorikus utasításnak, hogy semmisítsem meg levelét, nem tet tem eleget — de 
ki róhat ja ezt fel egy barátságnak, amely jogot formálhat a benne Delacroix Chopin iránti 
barátságáról használt .mélységesen figyelmes' jelzőre? Kezdetben azért nem fogadtam szót 
a felszólításnak, mert szükségét éreztem, hogy az először csak gyorsan á t fu to t t írást újra 
meg újra nem annyira olvassam, mint nyelvkritikailag és lélektanilag tanulmányozzam, 
utóbb pedig úgy gondoltam, elmulasztottam a pillanatot a megsemmisítésére ; hovatovább 
dokumentumnak tekintet tem, amelyhez szervesen hozzátartozott à megsemmisítő parancs 
is, úgyhogy éppen dokumentumszerűségével mintegy önmagát érvénytelení tet te ." (Gáspár 
Endre fordítása, 129. 1.) 

Az eddig elmondottak olykor tán hosszasan és látszólag célunk felé nem egyenesen ta r tó 
módon igyekeztek választ adni arra a kérdésre, amit Hans Mayer Thomas Mann 80. születés-
napján köszöntő beszédében felvetett , hogy ti. hogyan lesz a német íróból a világirodalom 
alkotója? Nem kétséges, hogy a világirodalom munkatársává válni nem jelenti, nem is jelent-
heti a sajátságos tárgyválasztást, az emberábrázolás vagy stílus nemzetekfelettiségét —- ami-
nek kísérlete csak balul sikerülhet. Az irodalom legmagasabb szintjén és legmélyebb jelentősé-
gében voltaképpen világirodalom. Ezt a tényt , illetve ennek felismerését tükrözi Thomas Mann 
irodalmi érdeklődése is. Nem lenne érdektelen megvizsgálni és összeállítani, mik voltak olvas-
mányai általában, mint ahogyan nem érdektelen közlései alapján konkrétan számbavenni 
azt, amit olvasott. Indiai legenda (Az elcserélt fejek) és a középkor kedvelt műve, a Gesta 
Romanorum egyaránt helyet talált olvasmányainak széles körében. Mannt ironizáló haj lama 
és a mitikushoz való vonzódása késztette arra, hogy a Gesta-k történeteinek egyikét, a Szt. 
Gergely pápáról szólót újból feldolgozza. I t t is „általános kulturkincs'-'-hez nyúlt : Har tmann 
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von Aue, a középkor jeles német epikusa már megírta a történetet (Gregorius), amelyet Mann 
természetesen célja és igényei szerint módosított, de amelynek mitikus jellege volt a legvon-
zóbb számára. Shelley, aki drámát írt Beatrice Cenci történetéről, egy Mrs. Gisborne-hoz 
1819-ben írt levelében megállapította, hogy a „vérfertőzés, mint sok más nem illő (incorrect) 
dolog, nagyon költői körülmény". Mannt a Der Erwählte с. regényében inkább a vérfertőzés 
mitikus eredete izgatja. A regényhez fűzöt t megjegyzéseiben (Anmerkungen zu den Roman 
Der Erwählte, Werke, Bd. 12. 480.1.) utal Oedipusra, majd kiemeli, hogy a vérfertőzés itt két-
szeres, mert a hős testvérházasságból született s utóbb any já t veszi feleségül. De ezen az érde-
kességen túl a Der Erwählte játékosságában is egy magasabbrendű humanista szellem stílus-
művészete érvényesül az ónémet, ófrancia, angol nyelv használatában, amely mintegy az 
európai szellem közös ősnyelvére utal. 

Volt a megírásban egy érdekes lezárási szándék is. „Nem hiszem, hogy utánam ezt 
(Szt. Gergelyt) és a József-történeteket mégegyszer e lmondják" — írja Mann. (Anmerkungen 
zu den Roman Der Erwählte, 483.1.) Ez a bejelentés — vagy jövendölés? — azt jelenti, hogy 
Mann nemcsak a mítoszi tárgyhoz nyúlt bizonyos határozottsággal, hanem az a gondolat is 
élénken foglalkoztatta, hogy amíg tevékenységével beáll a mitikus anyag feldolgozóinak messze 
az idő fe lkutathatat lan mélységébe nyúló sorába, ugyanakkor — legalábbis a feldolgozott 
anyagok vonatkozásában — ezt a sort le is zárja . 

Thomas Mann mítoszhasználatának a jelenre vonatkoztatot t érvényessége — annak a 
sajátságos dialektikus kettősségnek a jegyében, amely Mann írásművészetének minden meg-
nyilvánulására jellemző — az író életművének kutatói és magyarázói körében kevés kétséget 
hagyott , akár alakjainak a szó szigorú értelmében mitikus vonásait éppen az élet mindenüt t , 
tehát a mítoszban is jelenlevő realitásából magyarázzuk, akár a tárgy egészének formáló, 
alakító hatásából. így mondha t ta Heinrich Mann : „A József, mint előtte a Varázshegy, 
nevelőregény (Erziehungsroman) : a Wilhelm Meister óta egyszerűen a regény német meg-
jelenése." (Ein Zeitalter wird besichtigt, Neuer Verlag, Stockholm, 1945 (?). 238. I.) Lukács 
György szerint József alakja Tonio Kröger folytatása a művészet és az élet ellentétének szem-
léletében, Werther, Tasso vagy Wilhelm Meister társa a Goethe-i világképben, csak míg 
Goethenél „a művészet a valóság meghódításának ú t j a " (A modern művészet tragédiája, 
51. 1.), addig Mann felléptekor a művész már elszigetelődött a kapitalista társadalomban. És 
mégis —József út ja elvezet a közösséghez, a társadalmi aktivitáshoz (József Egyiptomban), 
mégpedig — amint ezt ugyancsak Lukács György állapítja meg találóan — utópia helyett 
egy valóságos országban, a bibliai Egyiptomban. 

Hans Mayer a József-regénysorozatban olyan alkotást lát, amely „kezdettől fogva 
mint érett öregkori mü (Alterswerk) fogamzott meg egy vége felé járó időben". (Thomas 
Mann— Werk und Entwicklung, 223.1.) A múlt itt korántsem búvóhely, hanem ellenkezőleg, 
az élet teljességének, eredetének feltárása, a perspektíva kiszélesítése, s hogy erre Thomas 
Mann miért éppen az ó- testamentumban rejtőző múltat választotta, arról a továbbiakban 
lesz még alkalmunk beszélni. A mű modernségének szempontjából azonban mindenesetre 
érdekes, ha nem is teljességgel meggyőző Mayernak az a felfogása, hogy Józsefet mintegy 
protestáns kapitalistaként lát ja, azaz az isten olyan választot t jának, akinek anyagi gyarapo-
dásában — az angol puritán polgárság felfogásához hasonlóan — gyönyörűsége telik. (Thomas 
Mann—Werk und Entwicklung, 260. 1.) Ismét túlvezetne pillanatnyi célunkon, ha már i t t 
tárgyalnék, hogyan nyilatkozik meg József egyiptomi tartózkodása során a fausti jelleg, 
miképpen lesz a tervező széplélekből a valóságot építő ember. Azonban az elől mégsem zárkóz-
ha tunk el, hogy rámutassunk arra , hogyan funkcionálta át Mann a humanizmus védelmében 
a fasiszta mítoszt, hogyan te remte t t új já a vér és vas mítosza helyébe egy ó-testamentomi 
mítoszt, amelynek „tárgyválasztása nem volt véletlen" (Joseph und seine Brüder, Werke, 
Bd. 12. 456. 1.) az adot t időben és körülmények között, hiszen a zsidó monoteizmus erkölcsi-
ségre épített s a maga körülményei közt haladó voltát igazolja egy olyan világban, amely 
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egyrészt minden erkölcsiségtől elrugaszkodott, másrészt épp a magateremtet te f ikt iv erkölcsi-
ség nevében üldözi az istenerkölcs modern fogalmát a világba plántáló zsidóságot. S amikor 
Mann megállapítja azt, amit eddig idézett kitűnő szerzőink is megtet tek, hogy ti. József ú t ja 
a közösséghez vezet, egyben mint legilletékesebb muta t rá arra, hogy ez az út, istennel való 
szövetségben, az istent is megnemesíti, démoniból szellemivé és szentté teszi, aki egyre jobban 
az emberre szorul, mígnem az ember számára feleslegessé válik, mert az a maga „Gottesklug-
heit"-jából is tudni fogja, hogy az istenben való bölcsesség annyit jelent, m i n | elvetni a régit, 
az elavultat, s haladni az újabb, a tökéletesebb felé. Jákob, amikor megtudja kedvelt f iának, 
Józsefnek pusztulását, megszaggatja ruháit , hamut hint a fejére és így okoskodik az őt vigasz-
talni kívánó Eliézerrel : „Isten nem tudot t lépést tar tani az emberrel. — Az ember finom 
és gyöngéd lett istenben — és isten mégis ilyen sivatagi borzalmat mér rá — ", majd később 
így szól : „(isten) visszamaradt és még mindig szörnyeteg." Az ember pedig, aki megmarad 
istenképzetének primitív fokán, tehát nem halad a „Gottesklughei t" jegyében, veszedelmessé 
válik és eljön az idő — mint ahogyan megértük eljöttét —, amikor Jákob szavai szerint „védel-
mezni kell az istent védelmezői ellen és megmenteni megmentőitől" . 

Csak ez az egyetlen utalás a fasizmusra — és Mann ezeket az utalásokat olykor szándé-
kolt ironikus anakronizmussal szövi be műveibe — is elegendő arra, hogy Mann mítosz-teremtő 
és a mítoszból merítő, a mítoszt a nagy és a kis események ismétlődésében felismerő ábrázolá-
saiban sohasem menekülést, elzárkózást lássunk, hanem ellenkezőleg, egy tágabb, úgyszólván 
időtlen perspektíva megnyitását, ahol az ábrázolt dolgok jelentősége megnő, távlata elmélyül. 
Mítosz az is, hogy Hans Castorp Madame Chauchat-val ugyanúgy egy ceruzakölcsönzés ürü-
gyén ismerkedik meg, mint fiúvá pervertált előfutárjával , a szláv arcú Pribislav Hippe-vel, 
mítosz az is, ahogyan Tony Buddenbrook sorsa, házasságának tragédiája leánya, Erika házas-
ságában ismétlődik — ezek azonban a kis események, az egyéni élet mítoszai ; a mítosz sajá-
tos és nagyvonalú bekapcsolására a jelenbe Mann akkor tesz kísérletet, midőn a Faustus 
történetét 1943. május 23-án elindítja, azon a napon tehát , amikor a regény tényleges megírá-
sához is hozzákezdett. A Faustus a jelen, a ma mitizálása, apokaliptikus erejű ábrázolás, 
amelyben az egyén és benne, vele együtt , egy nép sorsa teljesedik be, de ugyanakkor ez a nép 
is több, mint önmaga : a rossz princípiumának földi, nagyon is földi megtestesítője, amely 
a nyers erőszak válogatás nélküli eszközeivel törekszik egyeduralomra, világhatalomra, a jó, 
a becsületes, az igaz kiszorítására és eltiprására. Ha a J ákob a kezdet, a Faustus a vég, s ha 
a Jákob-ban leszállunk az idő kú t j ának mélységes mélyébe, a Faustus olyan, mintha végül 
is megérkeztünk volna e mélység legalsó körébe, a jelenbe. 

A párhuzam, amely Goethe Faust- ja és Mann Faustus-a között adódik, magától 
értetődő, vizsgálata azonban meghaladná e dolgozat kereteit. Nyilvánvaló, hogy Mann 
tárgyválasztásakor nagyon is határozot tan vállalta a Faust-mítosz továbbvitelének terheit, 
talán a lezárásnak azzal a ti tkos szándékával is, amit a Gregor- és József-mítosszal kapcsolat-
ban — fenti idézetünk szerint — kimondott . Nem kétséges, hogy Mann Faust- ja konkrétebb ; 
talán nem az a helyes kifejezés, hogy teljesebben áll benne kora történelmi valóságában 
— hiszen attól eléggé, a tőle telhető határozottsággal menekül —, mint inkább kora törté-
nelmi valósága ragadja magához polipkarjaival s teljesíti be annak végzetét, akinek sorsa 
éppen azért végzetes, mert a valóságot nem vállalja. Lukács György ezt úgy fejezi ki, hogy 
míg Goethe öregkori tulajdonsága az elvontság, Mannt kora a konkrétumok gazdagítására 
kényszeríti. (A modern művészet tragédiája, 48—49. 1.) A különös ellentét-sor a két Faus t 
között tovább folytatható : a megújhodás utópikus reménye a Faust égi jeleneteiben, ennek 
tragikus összeomlása a Faustusban (Lukács György, i. m. 49.1.), ami a regény utolsó lapjain 
oda konkludál, hogy Faustus mint a megváltó halálának dialektikus megfordí tot t ja lép fel, 
az ellentét és a fordítottság minden biblikus és eszmei részletre kiterjedő következetességével. 
Ez a megfordítottság- és ellentét-párhuzam azonban nem volna lehetséges akkor, ha a Faus tus 
a mitikuson túl nem tar talmazná azokat az irracionális elemeket, amelyeknek kiküszöbölésére 
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a regény íródott. S talán i t t a legerősebb és legközvetlenebb a rokonság Thomás Mann és 
Goethe műve között, itt hat a legerősebben az a determináló vonás, amit mindkettőjük 
németsége jelent. Goethe műve is — különösen a Faust második részében — hatalmas kísérlet 
arra, hogy a mára, az ember feladatainak betöltésére való szimbolikus utalással, földi törek-
vések égi megkoronázásával egybekapcsolja a mítosz időtlenségében a középkort, a klasz-
szikus ókort és az ember polgári jelenét ; Mann is arra törekszik, hogy népe mítoszából 
merítve, a középkorhoz, de szándékoltan a középkor irracionalitásához, sőt miszticizmusá-
hoz kapcsolja művét . Miért? Mert műve német mű, a németség sorsát példázza, és ez a sors 
a középkori-irracionális behatása nélkül nem képzelhető el, a legkevésbé az ábrázolt korban. 

Goethe is, Mann is kedveli ezt a kifejezést : démoni. A „démoni"'filozófiai megfogal-
mazását és megalapozását Nietzschétől nyerte el, politikai érvényesítését pedig Hitlertől. 
Az a mód, ahogyan a démoni elem a németség politikai gondolkodásában jelentkezik, rend-
kívül jellemző, és senkisem ismerte fel ezt a módot különféle megnyilvánulásaiban világo-
sabban, egyértelműbben, mint Goethe és Mann. S hogy egyik regényének hőséül Mann éppen 
1939-ben Goethet választja, annak nyilván nem utolsó sorban az az azonosság az oka, mely 
hasonló jelenségekre hasonló módon reagál. Hiszen Mann ismerte, tanulmányban méltat ta 
Goethet, mint „a polgári korszak reprezentánsát", azét a jó értelemben vet t polgárságét, 
amely a XVII. században Angliában, a XVIII.-ban Franciaországban csinált forradalmat, 
míg ez a forradalom Németországban elmaradt, illetve — mikor a nemzeti szocializmus 
interpretációjában létrejött — már csak elkésett és mondvacsinált paródiája volt mindannak, 
amit a forradalom a népek szabadságvágyának ellenállhatatlan kitöréseként megtestesít. 
Az elmaradt német forradalom ösztönzője a XVI. században Luther lehetett volna — de nem 
volt az. Mann leplezetlen ellenkezéssel fordul a német reformátor alakja felé (Deutschland 
und die Deutschen, Werke, Bd. 12. 560. 1. és a köv.). és mély sajnálkozással állapítja meg, 
hogy a németség mindig Lutherhez állt a legközelebb. Luther szabadsághős, de nem a poli-
tikai szabadság hőse, mert ezt a belső szabadság értelmezésében a németség nem is ismeri, 
már pedig belső szabadság nélkül e szabadság kifelé a mérhetetlenül megduzzadt nemzeti 
individualizmus, az elnyomás, az Európa-ellenesség jegyében érvényesülhet. A németség 
— elmaradt forradalma miat t — a nemzet fogalmát nem tud ja a szabadságéval egyesíteni. 
Ezt ismerte fel Goethe akkor, amikor a németség napóleoni, ún. szabadságharcainak idején 
nem foglalt állást, illetve állásfoglalását úgy formulázta, hogyha a kul túra és barbárság 
közt kínálkozik választás, a kul túrát választja. A politika — Mann szerint — szellem és 
hatalom, te t t és lelkiismeret egysége, kompromisszum az élettel, a morállal, német értel-
mezésben azonban erőszak, elnyomás, amoralitâs, a gonosz, az ördög jegyében fogant cse-
lekedet. „És az ördög — írja Mann — Luther ördöge, nagyonis német figurának tűnik nekem, 
a vele kötöt t szerződés — a lelki üdvösség eladása csak azért, hogy egy időre megnyerjük 
a világ minden kincsét és hata lmát , olyasvalami, ami a német jelleghez különlegesen közel-
ál l ." (Deutschland und die Deutschen, Werke, Bd. 12. 559. 1.) 

Ez az ördög pedig — Luther ördöge, Faust ördöge, a középkor, a német irracionalitás 
ördöge — valóságos mivoltában megjelenik a Faustusban. Igaz, megjelenik Dosztojevszkij 
Karamazov-testvérei-ben is, funkciója is ugyanaz, mint ott — „a hős belső világának kivetí-
tése" (Lukács György : A modern művészet tragédiája, 73. 1.) — és mégis, testi habitusá-
ban, sőt — ha ez az ördögnél egyáltalán lehetséges — szellemi a lkatában is más. Dosztojev-
szkij ördöge „bizonyos minőségű" orosz „gentleman", aki „ m i n t h a — m é g a volt jobbágysági 
rendszer idejéből való, dologtalan földesuraság maradványa lett volna ; látszott ra j ta , hogy 
sokat foroghatott a világban, jó társaságban." Ez a „gent leman" jó szabótól varr t , de már 
viseltes kabátot hord, inge kissé piszkos, kockás nadrágja Settembrini úr ugyancsak kopott 
ruhadarabjára emlékeztet. Dosztojevszkij lá thatóan egy végső fokon népétől elszakadt, 
nagyvilági, beszédébe minduntalan francia szavakat keverő, lényében nemorosz ördögöt 
szerepeltet, míg Mann ördöge egyenes leszármazottja a romantikusok — Hoffmann, Chamisso, 
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Lenaii — német ördögábrázolásának. Eredete a német protestantizmus biblikusságába 
nyúlik vissza, mint kísértő és a földi alkotás égi árának megfizettetője, behaj tó ja . Ilyen érte-
l edben természetesen szimbolikus figura, akinek jelentőségét Lukács György kitűnően ragadja 
meg és tömören fejezi ki akkor, amikor „a gát ta lan irracionális intuíció védőszentjének", 
ma jd később „az imperialista önmegsemmisítés karikaturisztikus koncentrációjának" 
nevezi. (A modern művészet tragédiája, 71. és 75. 1.) Bizonyos objektív jelentősége azonban 
olyan értelemben, mint ahogyan ezt Lukács György Goethe ördögének Faust dolgozószobá-
jában történt megjelenésével kapcsolatban is megengedi — Adrian Leverkiihn ördögének 
is van, tehát egy olyan önmagában érvényesülő irracionalitása, amely nemcsak a német 
irodalomban, hanem Mann életművében is az ősök bizonyos sorára támaszkodhat . Gondolunk 
i t t a Varázshegy III. fejezetében, a Satana c., Carducci híres ódáját ilyen formában idéző 
alfejezet rövid ördögutalására, vagy Jákob találkozására Anuppal, a kutyafiúval , az „u tak 
vezetőjével és nyitogatójával", de mindenekelőtt Cippolára, a Mario és a varázsló varázsló-
hősére, aki annak az alvilági-démoninak a megtestesítése, amit a középkori gondolkodás 
az ördög alakjára vet í tet t ki s ugyanakkor annak az alvilági-gonosznak a szimbóluma is, 
mely mágikus-irracionális eszközök igénybevételével — a fasizmus formájában — az embe-
riség megrontására tör. Persze, Cippola ugyanakkor valóságos ember, a történet valóság-
kerete is erősebb annál, semhogy Cippola a lakjá t mélyebbre engedje süllyedni a szimbolikus-
nál az irracionálisba, de ez mitsem változtat azon, hogy az elbeszélésben az égi és pokoli, 
a jó és rossz erői küzdenek az emberért, az ember megváltásáért. Ezért nem kielégítő a novella 
megoldása : a Cippolát leterítő revolvergolyók csak az emberi ölik meg benne, nem az elvet, 
ami t képvisel. 

Ez a megváltás-gondolat különös, sokszor szinte már katolikus erővel ha t ja á t a pro-
tes táns Mann szemléletét. Természetesen ez korántsem azt jelenti, hogy Mann a megváltást 
a szó keresztény-teológiai értelmében fogja fel : hőseiért a jó és rossz erői között nem az égi 
üdvösség elnyerésének biztosítása érdekében folyik a harc, hanem azért, hogy a föld nyerje 
meg őket. „Wir sind aber da, das Vergängliche unvergänglich zu machen" — mondotta az, 
aki Faust megváltását is ahhoz kötöt te : „wer immer strebend sich bemüht, den können 
wir erlösen". Ilyen harc folyik Adrian Leverkühnért is, akinek passzivitása ebben a harc-
ban egyben a Faustus politikai jelentőségét is meghatározza, mint erre már u t a l t u n k ; ilyen 
harc folyik azonban mindenekelőtt a Varázshegy hőséért, Mans Castorpért, aki körül a jó 
és rossz, föld és pokol erői is határozot tabban öltenek testet . Amíg Naphta alakja a regény 
második felében fel nem merül, főleg az orvosok, Behrens és Krokowski képviselik Settem-
brinivel szemben a Castorp — ha szabad így mondanunk — lelkéért folyó harc küzdőfeleit, 
mégpedig sajátos értelemben, ti. úgy, hogy Behrens az organikus-materialista világnézet 
üzletieskedő, nem rokonszenves, Krokowski az ál-tudományosság még kevésbé rokonszen-
ves megjelenítője, mindketten szemben állanak Settembrini lelkes, jószándékú, de alapjában-
véve túl általános, illanó tar ta lmú idealizmusával. Settembrini előadását a lélekről nyomon-
követi Behrens előadása a testről, az anyag működéséről — a ket tő t nyilván nyugodtan 
tekinthet jük az angyali és ördögi motívum megütközésének a fiatal és'figyelmesen hallgató 
Hans Castorp üdvösségéért. Ez a harc nem a Varázshegy kiváltsága, mindenütt folyik, ahol 
emberek élnek ; itt inkább az ábrázolás különös jellegére óha j t juk felhívni a figyelmet. 

Az igazi, a veszedelmes alvilág azonban Naphta megjelenésével lép harcba Castorpért. 
Naphta a betegség, a halál erejét képviseli : „embernek lenni annyi, mint betegnek lenni" — 
mondja, s ez a szemlélet vezet el aztán a „szent terror"-hoz, amelyre — ismét Naphta sza-
vaival — „a kornak szüksége van" . 

Sajátságos, hogy a Luther iránti ellenszenv, amely végső fokon önmaga protestantiz-
musának megtagadására irányul, hogyan keveredik Mann-ban azokkal a protestáns nevelési 
és hagyományi elemekkel, amelyek műveiben it t-ott szinte szándéka ellenére felbukkannak, 
így pl. Leverkühn determináltsága az ördöggel való misztikus eljegyzésére, ahogyan az testi 
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mivoltában ismétlődő és egyre sűrűsödő fejfájásaiban, szellemi magatar tásában pedig kez-
deti teológiai tanulmányaiban tükröződik, melyek mintha nem annyira az isteni, mint az 
ördögi princípium szabatosabb megismerését segítenék elő ; a József-anyag tárgyválasztá-
sában, amely ó-testamentomi biblikus mivoltában a protestáns családi nevelés egyik jelleg-
zetes megnyilvánulása, már akkor az volt, amikor a gyermek Goethe képzeletét is megragadta 
a Dichtung und Wahrheit Mann által is idézett részlete szerint (Joseph und seine Brüder, 
Werke, Bd. 12. 447. 1.) — nem beszélve József karrierjének ugyancsak protestáns determinált-
ságáról. Ugyanakkor viszont egy katolikus Settembrini vitatkozik egy katolikus Naphtá -
val — tehát Mann a mediterrán hellenizmus tiszta formáit őrző embert éppenúgy katolikus-
nak ábrázolja, mint a jezsuita reakció letéteményesét. Sajátságosan katolikusnak érezzük 
a protestáns-polgári józansággal szemben azt a miszticizmust is, amelybe a Varázshegy 
a regény jellegét és célját követően a vége felé egyre jobban elmerül. Az olvasó aligha tud ja 
kivonni magát annak a megkapó analógiának misztikus hatása alól, amely a regény Behrens-
dominálta, tehát materialista tudományos része Röntgen-laboratóriumi jelenete és a befe-
jezés előtti spiritiszta séance halottélesztése között fennáll. Az előbbiben Castorp előtt lá thatóvá 
válik barát ja csontváza, tüdeje, lüktető szíve — a pozitív tudomány közvetítésével, az utóbbi-
ban a halott Ziemsen jelenik meg, különös, megkapó világításban, a küszöbönálló világhábo-
rúra utaló tábori egyenruhában és sisakban. Mindkét jelenet homályban játszódik — de az 
egyik a tudomány, a másik az ál- tudomány homálya, s a különbség az ember számára nem 
mindig, nem egykönnyen felismerhető, különösen akkor nem, ha a séance lefelé húzó szédü-
letét még a zenegép játéka, a zene mérgező, irracionális hatása is fokozza. Ebből nem szület-
hetik más, mint a teljes eltávolodás az élettől, a visszasüllyedés a halot tak, az őskáosz, a ren-
dezetlen mítosz világába — a fogalmak- gyanús, veszedelmes átértékelésének kez-
dete. 

Ha nem tudnánk Mann feljegyzéseiből (Die Entstehung des Doktor Faustus, Werke, 
Bd. 12. 304. 1.), hogy nem minden érdeklődés nélkül olvasta Agrippa von Nettesheimot és 
a Malleus Malleficarumot, azt mondhatnánk : ez a különös vonzódás a misztikus ábrázolása 
iránt esetleg csak irónia, esetleg ennél több : a kontraszthatás keresése. Azonban úgy érezzük, 
az ilyen állítás puszta vulgarizálás volna. Ez a sajátságos elkalandozás a halál, az igézetes, a 
révületes felé olyan jellegzetes német tulajdonság, melyet Mann is messziről, ősök hosszú 
során át hozott magával, s mellyel ugyancsak heroikusan b i rkózot t—,de amely ábrázolásában 
nem az író szándéka ellenére kért és kapott helyet. Dürer, Altdorfer, Grünewald ennek a sa já t -
ságos német életérzésnek az illusztrátorai, Schopenhauer a filozófusa, Schuman, Wagner, 
Brahms a muzsikusai. Szüntelenül táplálkozik nem annyira a német t á j jellegéből — amely 
természetes mivoltában ugyanúgy az életet és a megújhodást tükrözi, mint bármely t á j —, 
mint inkább a német városiasság ódon hangulatából, mely nemcsak Mann első művének, 
a Buddenbrook-nak elmúlás-atmoszféráját támaszt ja alá, hanem a Faustus-ban mint Luther-i 
t á j (Halle és környéke), gondos tanulmányozás után foglalta el heryét. (Vö. Die Ents tehung 
des Doktor Faustus, Werke, Bd. 12. 193. 1.) 

Ha írói célja okán szükséges, Mann a természetes t á j a t is szövetségesévé tud ja tenni 
az irracionalitás hatásának elmélyítésére. Gondoljunk Hans Castorp síkalandjára, erre az egész 
Varázshegy-hangulatot felfokozó és összesűrítő élményre, amelyben a halál, az ismeretlen 
igézetétől megszállott és elbódított ember elvész a dehumanizált természetben, elvész azért , 
amiért — az anyagi haszon kecsegtetése mellett — az Odysseusok és Columbusok hajóra 
szálltak egy vak, csillogó és ismeretlen tengeren, hogy megtöltsék önmaguk egyéniségének a 
végtelenbe kisugárzó hatásával az embertelen és érzéketlen világot. A gyermek kalandvágya, 
a felnőtt már-már tudatos halálkívánsága keveredik ebben a furcsa élményben, melynek 
megoldása azonban mintegy válasz Mann irracionalizmusára. „Az ember a jóság és szeretet 
kedvéért ne engedje, hogy a halál legyen úrrá gondolatain." Hans Castorp a kaland u t á n , 
amely térben voltaképpen egyazon hely körül forgatta meg, mint ahogyan a halandók j á r j ák 
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mindennapjaik kimért ú t j á t , visszatér az élők világába — már amennyire a Berghof szanató-
rium és lakói ezt a világot képviselik. 

Walpurgis éj-nek címezi Mann a Varázshegynek azt a fejezetét — és ezzel mintegy 
igazolja azt, milyen régen érlelődött benne annak gondolata, hogy a Faust ú j vál tozatát , 
a nagy német paralel-művet megírja —, amelyben Hans Castorp és Madame Chauchat talál-
kozik. Ugyanilyen Walpurgis éj — c s a k még ködösebb, irracionálisabb, a valóságnak tulajdon-
képpen csak invokáló elemeitől meg nem fosztott — az a találkozás, mely a Lotte Weimarban 
utolsó lapján Lotte és Goethe között, a színházi kijárónál várakozó kocsiban lezajlik s amelyre 
egyízben már uta l tunk. Mitől válik a beszélgetésük szellemszerűvé? Attól, hogy két valóságo-
san élő embernek nem a valóságos időben élő képmása fo lyta t ja , hanem azok, akik a törté-
nelmi időben már meghaltak s csak az emlékek halot takat élesztő idejében élnek. Ennek a való-
ságnak a létezése azonban — az ember történeti létezésének valóságával párhuzamosan — 
legalább olyan megdöbbentő, mint Joachim Ziemsen felbukkanása a holtak világából. 

S még valamit, ami ugyan inkább a stílus irracionalitásának körébe tartozik, de a tar ta-
lom és forma vizsgálatának egységében elválaszthatatlan a tartalmi irracionalitástól: ez Mann 
különös szó-mágiája, amely tudatosan használt politikai helyzetábrázolás akkor, amikor az 
író szándéka így kívánja, de olykor önmagában is érvényesülő bűvész-mutatvány, pl. Naphta 
és Settembrini összecsapásainak egynémelyikében. Nem kétséges, hogy Naphta a szó-mágia-
gyakorlottabb mestere, ez a készsége teszi egy külsőséges bűvöletével is ható világnézet 
prozelitákat kereső exponensévé, de nem kétséges az sem, hogy Settembrini, a dél világának 
tiszta értelmű képviselője nem tud szabadulni e szó-mágia hatása alól, másként miért keresné 
új ra és újra Naphta társaságát, akivel rendszerint már az első üdvözlő szavak kicserélése 
után mély és — hallgatóik számára gyakran — érthetetlen vitába bonyolódik? A szó-inágia 
hangulati jellege percek alat t — a zenéhez hasonlóan — vissza tud vinni a múltba : ezzel a 
hatásos -lehetőséggel él a Faustus befejezése, Leverkühn nagy vallomásának archaikus, közép-
kort idéző nyelvezete. 

Az allegorikus-szimbolikus a középkor világképének jellegzetes tartozéka. Ennek oka 
a középkor teológikus gondolkodásában keresendő. Az elvontnak, eszmeinek meg kellett 
találni a lehetőségig közérthető kifejezését : az eredmény csakis egy eszmei értékében csökkent, 
de úgyszólván testet öltött, ábrázolható — a moralitásban, processziókban, az ikonográfia 
hagyományaiban megfogott — valóság lehetett, mely az ember és isten, ég és föld között i 
viszonyt antropomorfikusan ugyan, de az ember istenteremtményi mivoltának figyelembe-
vételével határozta meg. A középkor hatalmas tévedése : az ember vizsgálatának elhanyago-
lása, az emberarc differenciálatlansága úgy válik erénnyé, hogy az istenközelségbe emelt 
ember isteni tulajdonságok hordozója fesz — s ezzel a megcsúfolt, a föld porából vett és a 
föld porává omló lény mégiscsak részesedik önmaga istenülésének emberit és istenit egybe-
forrasztó dicsőségében. 

Az allegorikus-szimbolikusnak ez a sajátos jellege, amely valóságos mivoltában kon-
kréten és egyértelműen, emberi jelképszerűségében pedig emberfelettien általános, Mann 
alkotásaiban olyan megragadóan érvényesül, mint Goethe óta kevés modern író művében. 
Alakjait mindig ennek a kétféle perspektívának a szempontjából kell megítélni : a valósá-
gosból, amellyel a saját életük terhét, problémáit hordozzák koruk és kortársaik viszonylatá-
ban, és az irreálisból, amely tú lmuta t önmagukon, illetve önmaguk emberi problémáinak 
és viszonylatainak általános hordozójává teszi őket minden korok számára, amelyben emberi 
relációk léteznek. Hatalmas írói igény és a legtöbb művész számára majdnem megoldhatatlan 
feladat a kétféle perspektíva egyensúlyát mindvégig fenntartani , de Mann-nak úgyszólván 
mindig sikerül. Cippoláról, a varázslóról már szólottunk, mint akinek testi halála emberfeletti, 
ördögi, szimbolikus lényét és ennek hatását nem szünteti, nem szüntetheti meg, hadd szól-
junk most Mann-nak egy másik alakjáról, olyanról, akiről tud juk az író feljegyzéseiből (Ent-
stehung des Doktor Faustus, Werke, Bd. 12.308.1.), hogy egy valóságos, élő személyt ábrázolt, 
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Mynheer Peeperkornról. Peeperkorn ugyanis nem más, mint Gerhart Hauptmann, Mann 
nagy német írótársa, akinek testi mivoltát, szaggatott s többnyire értelmetlen beszédét, 
mértéktelenségét az evésben-ivásban Mann hibátlanul, majdnem naturalista hűséggel ábrá-
zolja — de ugyanakkor Peeperkorn több is, mint Hauptmann portréja ; elvont jellegében 
az erős személyiség hatásának szimbóluma, aki lenyűgözi környezetét, megbénítja az elméleti 
vi tákat s nagyjából — Cippolához hasonlóan értelmetlen halálától eltekintve (minthacsak 
Mann ezen a ponton nem tudot t volna megbirkózni feladata kettősségének nehézségeivel) — 
a bárgyú, de határozott cselekvés elvének principátusát példázza a teoretizálás 
felett . 

Manii szimbolizmusának korai megnyilvánulásait már a Buddenbrookban megtaláljuk, 
mégpedig a fenti értelemben, az alakok kettős perspektívájának jegyében, amihez a legtöbb 
regényben az egész légkör, a mondanivaló szimbolizmusa járul, kiegészítésképpen és betető-
zésképpen egyaránt. A Buddenbrook szimbolizmusának ugyancsak vulgáris értelmezése 
volna, ha főszereplőinek sorsában a polgárság hanyatlását látnánk jelképezve ; nem, csak 
egy bizonyosfajta, éppen nem polgári tulajdonságoktól mételyezett nemzedék hanyatlik 
benne a polgárság virágzásának egy olyan korszakában, amely pl. a Hagenström-családot 
magasra emeli. A Buddenbrook szimbolizmusa ennél re j te t tebb : azoknak az alakoknak 
a z állandóságában érvényesül, akik mint pap, orvos, borbély, nevelő, alkusz stb. a polgári 
lét kiszolgálói, tehát a polgári élet még változatlan kereteinek állandóságát képviselik. Ezek 
az alakok állandóságukkal egyúttal a viszonyítást is lehetővé teszik. Az együgyű Sesemi 
Weichbrodt ot t van szinte a regény elejétől a végéig a Buddenbrook-ház minden családi 
ünnepségén, szívből jövő, triviálisan bárgyú jókívánságai nyomon kísérik az élet, a polgári 
létforma ugyancsak triviálisan bárgyú ünnepségeit. Az a szimbólum, ahogyan a kis Hanno 
egy napon a Buddenbrook családfát a házi bibliában aláhúzza, befejezi, lezárja, sokkal vilá-
gosabb, egyértelműbb, semhogy magyarázatra szorulna. 

A József-tetralógia szimbolizmusa azért nem olyan kirívó, mint Mann egyéb műveié, 
mer t hiszen a biblikus tárgy önmagában véve olyan szimbólum-rendszernek tekinthető, 
amelyen belül az apróbb szimbólumegységek fel sem tűnnek. Hans Mayer a kút és verem 
motiválást — mint újra és újra feltűnőt — érzi benne szimbolikusnak (Thomas Mann—Werk 
und Entwicklung, 216.1.), ezt a felfogást bizonyos mértékig alátámaszt ja a Józsefet kiszaba-
dítani készülő Ruben találkozása azza l az angyali-ördögi cinikus jelenséggel, aki ezeket a 
keletien biblikus és Mann-i értelemben egyaránt kétértelmű szavakat intézi hozzá : „— ez 
a történet i t t csupán játék és ünnep — csak kezdet és beteljesülés kísérlete —. Lehet, hogy 
ez a verem nem csak sír a kisebb körforgásban, és testvéretek még csak készülőben van és 
egyáltalában nem kész — . " 

Másfajta szimbolizmus uralkodik a Faustusban. Szimbolikus itt a tá j , a regény háttere, 
mint a lutheri, Európa-ellenes Németország szülőanyja, szimbolikus a zene, mint a német 
teremtő géniusz irracionális és romboló megnyilvánulása, szimbolikus a hős, Adrian Leverkühn, 
min t polgári és művészi elkülönültségének, németségének és zenei hivatásának áldozata, 
szimbolikus életrajzírója, Severus Zeitbloin, mint a jóra tehetetlen német kispolgárság kép-
viselője, szimbolikus természetesen—regénybeli objektív valóságától eltekintve — az ördög, 
aki Adrian egyéni katasztrófáján túl egy nemzeti és egy világkatasztrófa előidézője, szim-
bolikus a teológia docense, a már nevében megbélyegzett Schleppfuss magántanár , Kumpf 
professzor, a Luther t ábrázoló teológus, a kul túra jegyében önmaga megsemmisítésére törő 
Chaim Breisacher magántudós, Saul Fitelberg, a nagy kísértő — s mindezeknél a nevek 
el nem hanyagolható, középkorian egyértelmű szimbolizmusa! — s végül talán még Echo, ez 
a Mann kis unokájáról mintázott (vö. Entstehung des Doktor Faustus, Werke, Bd. 12. 324.1.) 
bájos gyermek, aki Euphorionként hordozza mindazt a t isztát és jót, ami az emberi szellem 
Rousseau-ian egyszerű, természetes megnyilvánulása, s fájdalmasan, kínok között kilobban, 
.mihelyt érintkezésbe kerül az ördögtől, a gonosztól fertőzött világgal. 
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De a különös, csaknem irracionálisán megmagyarázhatat lan az, hogy a szimbólumok e 
hatalmas, egymás sarkába lépő halmazán túl a Faustusnak, mint regénynek, a lehető leg-
reálisabb jellege van, sokkal reálisabb mindenekfelett, mint mintaképének, a Ooethe-i Faust 
második részének. Ennek oka ugyanaz, ami a Mann-i mítoszt emeli és tágí t ja : a perspektíva 
kiszélesítése, az a bonyolult tükrözési folyamat, mely a fény visszaverődési szögének legkülön-
félébb elhelyezésével az ábrázolás mérhetetlen gazdagságát teremti meg s az egyénit úgy teszi 
egyetemesen jelképessé, hogy közben aprólékos egyéni jellegéből mit sem veszít, viszont 
átfogó jelentőségében csak nyer. 

Az a regény azonban, amelyben Mann szimbolizmusa a legteljesebben érvényesül, 
a már címében is szimbolikus utalású Varázshegy. Lukács György is „jelképalkotó láng-
eszűség"-nek nevezi (A polgár nyomában, 32. 1.) azt, amire ez a regény a fizikai térben és az 
önmaga alkotta objektív térben felépül, Mann viszont azt írja róla : „Humoros szimbolikája 
az élet dédelgetettje (Sorgenkind des Lebens) körül forgot t" (Meine Zeit, Werke, Bd. 12.591.1.), 
mintegy az emberről, az emberiségnek készült. Szimbolikáját ugyanaz magyarázza, ami 
— a Mann-i életmű teljességének ismeretében — a Faustusét : ez is visszatekintés, lezárás, 
mint az (Hans Mayer azt í r j a : egy korszakot zár le, a polgári-esztetikust, vö. Thomas Mann — 
Werk und Entwicklung, 125. 1.), ezért egy magasabb történelmi perspektíva szempontjából 
általánosabb érvényűnek kell lennie, mint ha pusztán csak a hős vagy az író igazságát vagy 
tépelődését ju t t a tná kifejezésre. S ha a Faustus sajátságosan német regény, a Varázshegy 
pedig világában nemzetközi, ez pusztán annak a történelmi adottságnak a megjelenítése, 
hogy míg az első világháború kitörése az imperializmusnak egy olyan korszakát zárja le, 
amelynek társadalmi, gazdasági és politikai problémái többé-kevésbé azonosak minden ország-
ban, addig a második világháború az imperializmusnak fasizmussá tör tént torzulásában egy-
részt határvonalat húz nemcsak a proletárforradalom országa, hanem a polgári demokráciák 
és maga közé is, másrészt német megvalósításában ez az imperializmus hatalmas méretűvé, 
az egész világot megsemmisítéssel fenyegetővé válik, ezért teljes jelentőségében csak egy 
Németországban lejátszódó regényben ábrázolható. A reális jegyek ellenére a Varázshegy 
olvasása közben mégis azt érezzük sokszor, hogy ebben a valóság feletti világban néha igazán 
elszakadtunk a világtól, mindennek, a leghétköznapibb tényeknek is a szimbólum-értéke 
jelentősebb a valóság-értékénél — de természetesen ez az író nyilvánvaló szándéka is, az 
elért Jiatás nem művészi eszközeinek elégtelenségét, hanem ellenkezőleg, tökéletességét pél-
dázza. Az alakok szimbolizmusát azonban olyan effektusok erősítik, amik már-már színpadi-
ként hatnak. Pl. amikor a humanista-racionalista Settembrini belép Castorp szobájába, azon-
nal fényt gyúj t , viszont Castorp és Peeperkorn beszélgetése egyre növekvő alkonyi homály-
ban zajlik le. Szimbolikus a férfi és nő viszonylata is : egy különös, tudathasadásos kettős-
ségben a pedáns Castorp önmaga rej te t t , piszkos, rendetlen, amorális énjét szereti Madame 
Chauchat-ban, s hogy ennek a kapcsolatnak antagonizmusa még kirívóbb legyen, az író 
Madame Chauchat elődjeként egy fiút szerepeltet, Pribislav Hippet, akinek azonban az asz-
szonnyal egyező vonása szláv származása, s aki így a vérség és f a j jegyében — némileg reak-
ciósán — meghatározott ellentéte Hans Castorpnak. Természetesen ez a kapcsolat ugyanakkor 
a kul túra önmegsemmisítő tendenciájának is szimbóluma, a vonzás és — antitézisében — a 
taszítás egységének és változhatatlanságának jelképe, a mitikus erők működésének jelképe, 
mindazé tehát , amit az embernek a haladás, a felemelkedés érdekében le kell győznie. 

Sajátságos módon, amint a regény befejezése — és az emberiség sorsának beteljesülése 
a háborúban — közeledik, a szimbolumok sora csak szaporodik. A „varázshegyen" töl töt t 
hét év Castorpot annyira eltávolította a valóságtól, hogy számára — s ra j ta keresztül a sor-
sát nyomon követő olvasó számára — mindennek hovatovább csak szimbolikus értéke van. 
Ez az értékelés azonban a művészi valóság objektív hitele szempontjából túl kevés volna ; 
„végül — írja Mann a Faustusban — a művészet mindig leveti a művészet lá tszatát ." A szim-
bólumnak egy ponton közelednie kell a valósághoz. A valóság a háború, az elvek helyébe 
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lépő testi, könyörtelen h a r c — s íme, így lesz úrrá az ingerültség a yarázshegy lakóin is, hisz-
térikus jelenetek, verekedések vál t ják egymást, s ezeknek betetőzése Settembrini és Naphta 
párbaja, egy előzetes ironikus párbajhistória leírása után, amely mintegy a háború „szabályos", 
„lovagias" formájá t teszi nevetségessé, hogy kevéssel utána a szellemi ellentétek is fegyvere-
sen csapjanak össze — s ha itt Settembrini úr még a levegőbe lő, Naphta pedig önmagát 
pusztít ja el, sok esztendővel később Mann felismeri, hogy a harc bizonyos körülmények között 
elkerülhetetlen, s magaválasztotta halálába rohan az, aki nem vállalja (Vö. Vom kommen-
den Sieg der Demokratie, Werke, Bd. 12, 824. 1.). Nyilvánvaló, hogy a párbaj , amelyet az 
irodalom egyébként feudális-romantikus elemként használ, nem ilyen értelemben bukkan fel 
Varázshegyben, még pontosabban romantikus jellegében annak az irracionalitásnak a 
példázata, amit a német romantika — középkor nosztalgiájában — képvisel, s ami a halál, 
a felbomlás jegyében zúz össze minden igazi, építeni kívánó emberi szándékot. 

A legújabb irodalomkutatás szükségszerűen sokat foglalkozik a romantikával, haladó 
és reakciós tendenciáinak szétválasztására törekedve. Honnan a romantika haladó jellege? 
Nyilván a változás, a lezárás szükségességének igénye hozta létre, az a gondolat, amely a 
XVIII. században bontakozik ki, párhuzamosan a polgárság gazdasági és társadalmi térhódí-
tásával és párhuzamosan a technikai civilizációnak azzal a fejlődésével, amely ennek a tér-
hódításnak az előfeltétele. A gazdasági és technikai fejlődés mögött a társadalmi fejlődés, 
a polgárság osztályhelyzetének kiegyenlítődése messze elmarad, ez forradalmi szempontok 
érvényesítését állítja előtérbe, mint amelyek egyedül alkalmasak arra, hogy e lemaradást 
gyorsan és azonnal kiegyenlítsék. Eddig — a lezárás és változás igényének felismerésével — 
a romantika haladó. Haladásellenessé akkor válik, amikor az adott társadalmi valóságnak 
megfelelően az egyes nemzetek keresni kezdik a változás ú t já t , i rányát és célját, és azt nem 
mindenkor az alakítandó jövőben, hanem a patriarkális, hibátlannak látszó vagy ábrázolt 
múltban talál ják meg, mint ideálban. Ilyenkor telítődik meg a romantikus fogalomkincs 
azzal a tartalommal, amit fogalmi teljességnek nevezhetnénk, s ami nem más, mint a lehetőség 
újszerűségének tagadásával, a már-volt minden árnyalatának tömörítése a fogalom magja 
köré. Harc, haza, halál — ezek a fogalmak sajátosan fennkölt, többnyire feudális, irracionális 
pátoszt kapnak s bár ettől még lehetnének forradalmi tar ta lmúak, bizonyos körökben nem-
csak megmerevítik, de egyenesen a középkor idealizált, valóságtól elrugaszkodott világába 
vonják éz zár ják mindazt, ami a romantika hangulati elemeiben forradalmi, előrevivő. 

Az újat kereső és a régihez találó romantika a haladás legnagyobb kerékkötőjévé vá l t . 
A romantika dezilluzionizálása, visszavezetése saját gazdasági természetű eredetéhez és annak 
megmutatása, hogy közben túlhaladta önmaga polgári igényű forradalmát és a technikai 
civilizáció további szakadatlan fejlődésével a proletariátus forradalmára te t te éretté a világot 
— ez a tudományos szocializmus hatalmas érdeme, s ebben az érdemben osztozik a X I X . 
század minden fia — így Mann is —, aki a múlt kétségkívül rendkívül erős nosztalgiájának 
leküzdésében tevékeny szerepet vállalt. 

A német romantika ugyanis — hasonlóan a már tárgyalt német szabadságfogalomhoz — 
a reakció bélyegét viseli magán. Betegség és halál nagyobb mértékben tartozékai, mint bár-
mely más nemzet romant ikájának, és a pusztulásnak ezt az elvont érzését, mely sa já tos 
módon a pusztulóba mint támaszba kapaszkodik, csak konkretizálja a középkori városképek 
egész sora, amelyek Németországban még fellelhetők. (Természetesen más országokban is. 
anélkül azonban, hogy hangulati-irracionális hatásuk oly nagy legyen, mint amilyet omló 
várak pl. a német kedélyre gyakorolnak.) Nyilván ilyen értelemben ír Mann Lübeck hiszté-
rikusan középkori atmoszférájáról (Deutschland und die Deutsehen, Werke, Bd. 12. 557—53 I.), 
és egy ilyen atmoszféra szüli a Buddenbrook-ot, amelynek — ezt hangsúlyozni kívánjuk — 
csak az atmoszférája romantikus s amely Mann első kísérlete — tegyük hozzá, sikerült kísér-
lete — arra, hogy a német romantika béklyóitól szabaduljon. Betegség és halál, a német roman-
tika legfőbb ismérvei, újra a Varázshegyben jelentkeznek a legélesebben, mégpedig úgy 
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ahogyan ezt a német romantika másik nagy ellenzője, Goethe egyízben meghatározta : „Wenn 
der Mensch über sein Physisches oder Moralisches nachdenkt, findet er sich gewöhnlich k rank . " 
Nos, a Varázshegyben minden gondolkodás beteg, de beteg a szerelem is, pontosabban a beteg-
ség egy neme, a halál parázna módon tobzódik, tékozol benne, s a varázslat feloldása, a vissza-
térés a valósághoz, csak a halálnak egy a betegségnél is borzalmasabb, mert módszeresebb 
formája : a háború. 

Az az út, amelyen haladva Thomas Mann ellentétes viszonyát a romantikához leg-
jobban megközelíthetjük, a pszichoanalízishez vezet el. Mann azt írja : „még a pszichoana-
lízis is — a romantika egyik nyúlványa (Ausläufer)" (Deutschland und die Deutschen, Werke, 
Bd. 12. 573.1.). Ebből — Thomas Mann általános állásfoglalását figyelembe véve —- az követ-
kezne, hogy elveti a lélekanalízist. Az igazság az, hogy — írói intuíciója alapján, előbb, hogy-
sem mint tudomány felmerül — (Freud Álomfejtés-e 1900-ban jelenik meg, a Buddenbrook-kal 
«gy esztendőben) —, már a Buddenbrook-ban ábrázolja azt a kezdetben teljesen irracionális, 
tudata la t t i forrásokból táplálkozó gyűlöletet, amely Tony Buddenbrook-ot a Hagenström-
gyerekekkel szemben eltölti, s mely világos, egyértelmű magyarázatot a regényben sokkal 
későbben, majd csak akkor kap, amikor Hagenströmék lesznek a Buddenbrookok házának, 
tekintélyének — a patriciusi polgári család felfogása szerint — felkapaszkodott, parvenü 
utódai. A Varázshegyen, doktor Krokowski tevékenységében a pszichoanalízis már mint 
tudományos diszciplína jelenik meg, amelynek áltudományossága azonban abban dokumen-
tálódik, hogy végül is a spiritizmusba, a halottak világába való irracionális elmerülésbe tor-
kollik. S ugyanakkor, amikor Mann ilyen egyértelműen bírálja a romantika e késői haj tását , 
a pszichoanalitikus motívum megint bizonyos realitás igényével bukkan fel Adrian Leverkühn 
történetében, aki szifilitikus fertőzése után egyik orvosának halálával, a másiknak letartóz-
tatásával olyan módon vonja ki magát az orvosi kezelés alól, mintha bizonyos tudata la t t i 
erő kényszerítené arra, hogy vár ja be ellenkezés nélkül meghatározott sorsának beteljesedését. 
Elgondolkozhatunk annak az Aschenbachnak romantikus halál-igézetén is, aki írói és emberi 
magatar tásában egyaránt erősen a múltba, a X I X . századba ágyazódott — vagy éppen 
Nagy Frigyesről szóló munkája révén a XVIII . -ba—, s aki Velencébe, a romantikus halál 
városába megy meghalni Wagnerhez hasonlóan, ha éppen Aschenbach személye nem vetne 
fel egy másik kérdést, a Mann-i eros kérdését. 

A halál-motívum középkori jellegű előtérbe helyezése mintegy igazn'ást nyer a mag-
talanságnak és gyümölcstelenségnek, a folytatás hiányának abban a különös meg-megvillan-
tásában, ami Mann legtöbb írására, hőseinek sajátos irányú vonzódására jellemző. Nemcsak 
Aschenbach fiú-erosára gondolunk, hanem Hanno Buddenbrook és Kai Möller barátságára 
— ami persze ugyanakkor a polgári hanyatlás és a feudális hanyatlás egymás iránti köcsönös 
rokonszenvének szimbóluma is —, azután Adrian Leverkühn odaadó barátságára Rudi 
Schwertdfeger iránt és magamentő nősülési terveinek összeomlására, Hans Castorp szerelmére 
Madame Chauchat iránt, amelyet azonban a Pribislav Hippe iránt érzett vonzalom alapo-
zott meg. Igazában egyetlen női hőse van Mann-nak, a Megtévesztett szerelmes asszonya, 
akinek vonzalma ugyancsak természetellenes, a szó fiziológiai értelmében is az, és tévedé-
séért, önkívületéért a halál borzalmas árát fizeti. Lotte, a másik hősnő csak annyira van, 
amennyire a férfi, Goethe teremtő géniusza létét akar ja s maga vallja szerényen : „a férfiaké 
az elvek és kérlelhetetlenségek világa", — majd később : „mi (nők) a természet és türelem 
gyermekei vagyunk." Hozzátehet jük: egy bizonyosfajta magatar tásé is, amit Tony Budden-
brook, a családi méltóság őrzője példáz. 

A racionalista-humanista Thomas Mann az, aki e gondolatkör egységében a mitikus-
antik és középkori-irracionális Thomas Mann ellentmondásait feloldja. A humanista Thomas 
Mann a teljes Thomas Mann, az író minden művének önkínzása és ellentmondásossága végül 
is az emberszeretetbe, az alkotó munka értékének hirdetésébe torkollik, a humanizmus adja 
meg a Mann-i életmű végső egységét elindulásától a befejezéséig. 
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Azonban már az író elindulását is milyen bonyolultan érvényesülő társadalmi valóság 
határozta meg! A X I X . századi regény, a „nagy" regény témája lényegileg azonos volt a lovag-
regény témájával : a hős hosszú, küzdelmes kalandok után célhoz ért, legyőzte az ellenség 
varázslatos erőit s megkapta bátorsága, állhatatossága jutalmát , többnyire a szeretett nő kezét. 
(Vagy nem kapta meg, akkor küzdelme hiábavaló volt, elbukott, meghalt.) A feltűnő az, 
hogy a XIX. századi regényben még mindig egyének harcolnak egyéni célokért, egy ellen-
séges társadalommal, a kapitalizmus társadalmával állnak szemben, mely sehogyse akar ja 
őket jól védett sáncai mögé bebocsátani. Aszerint, hogy ez a harc a kapitalista társadalom 
fejlődésének milyen fokán dúl s milyen, a környezet meghatározta, továbbá öröklődő nemzeti 
sajátosságok jegyében folyik, változik a fenti, nagyonis vázlatos s csak az egyén és társa-
dalom szembenállását kidornborító alaptéma ; így lesz a regény szentimentális-romantikus 
a XIX. században a fejlett iparú Angliában (Copperfield Dávid), realisztikusan könyörtelen 
a vagyonharácsolásra törekvő francia kis- és nagypolgárság körében (Eugen Rastignac, 
Julien Sorel), forradalmian lázadó az iparilag teljesen elmaradt oroszoknál (Raszkolnyikov). 
Általában az egyén és társadalom közötti harc ábrázolása annál könyörtelenebb és élesebb, 
minél könyörtelenebb és élesebb a tényleges harc. Az az egyén — polgári szempontból — , 
aki a polgári társadalommal folyta tot t harcában leginkább magára marad, nem lehet más, 
mint olyasvalaki, aki ideálokban keresve támaszt , egyrészt maga is kevéssé alkalmas a pénz-
hajszolásra, másrészt álláspontjából eredően mélységesen lenézi azokat, akiknek legfőbb 
gondjuk a pénzszerzés. így történik aztán, hogy a XIX. század végén az egyén, még-
hozzá a nemes eszményektől fű tö t t egyén és a könyörtelen társadalom harcát 
nem lehet jobb médiumon keresztül ábrázolni, mint a művész, az író és a pol-
gárság összecsapásában. Ebben az értelemben a művész elhagyottságán mérhet jük 
le azt a tartalomnélküliséget, mely a polgárságot az imperializmus korszakában 
jellemzi, és elszigeteltsége nyilván az első lépés — mint előfeltétel — annak irányá 
ban, hogy a. másodikat, az útkeresőt a proletariátus felé megtegye. A proletariátus 
a polgárságtól éppúgy elszigetelődött, mint a művész, de tömegeiben hatalmas forra-
dalmi erőt képvisel. 

így vezet el a polgári társadalomban a művész elmagányosodása ahhoz a sajátos 
„kisvilág"-hoz (Lukács György találó elnevezése), amelyben minden a forradalmat áhítozza, 
de amely csak a forradalmi eszmék megvitatásáig jut el, mert — önmaga meddő zártságában — 
nincs kapcsolata a forradalmi tömegekkel, alapjábanvéve ezektől a tömegektől éppen úgy 
idegenkedik, vagy irtózik, mint kapitalista elnyomóitól. 

így vívja a századforduló t á j án harcát a magára maradt művész, aki származása és 
hajlamai révén polgár, de harcos mivoltában — harcának mértéke és céljai szerint — f o r r a -
dalmár. Ennek a művésznek az ábrázolása — Thomas Mann vívódásainak tükre — a Mann-i 
életmű egyik legfőbb kerete, olyasvalami, ami az elindulástól a befejezésig, a Buddenbrook-tól 
a Faustusig nyomonkövethető. Ami Mann-ban irracionális, az egy bonyolult, áttételes lázadás 
eredménye a rend és a kategorizálás ellen, egy a polgárinál magasabbrendű és általánosabb 
érvényű rend és kategorizálás érdekében, amit azonban korlátok közé szorít és elnyom, annak 
a felismerése, hogy e magasabbrendű, az esztétikus és etikus elemeiből szövődő kategória 
érvényesülése nem tűri az irracionalitást. Végső fokon és legutoljára mindig ez az igazság 
érvényesül, de nem minden harc és önmegtagadás árán. 

Hans Mayer Thomas Mann „életmotívum"-ának nevezi ezt a viszonylatot az íróban 
polgár és művész között (Thomas Mann—Werk und Entwicklung, 23. 1.), mi pedig hajlandók 
vagyunk úgy tekinteni, mint a XIX. század gondolatvilágának legelevenebben élő és ha tó 
megnyilvánulását egy olyan író tevékenységében és gondolatvilágában, aki eléggé az élet és 
a valóság ta la ján állott. Lukács György is ki tűnő tanulmányt szentelt ennek a kérdésnek 
(A polgár nyomában, Hungária, Budapest, 1948.), de visszatér rá másik Mann-tanulmányában 
is, a Modern művészet tragédiájában (az előbbivel egy kötetben). 
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Mann családja, származása, környezete determináló hatással volt arra, hogy ez a 
probléma (polgár vagy művész) végigkísérje életút ján. Olykor úgy érezzük, egész élete önigazo-
lás lá thatat lan ősök sora előtt : íme, amit én alkottam, nem kevesebb annál, amit ti terem-
tet te tek. 

Ez a tény egy sajátságos, tudathasadásos alkotóformában jelentkezik, amelyre már 
Lukács György felhívja a figyelmet, amikor felveti a kérdést : melyik a polgár irányadó 
típusa, Christian vagy Thomas Buddenbrook? A válasz az, hogy a ket tő voltaképpen egy, 
mint ahogyan Hans Castorp azonos Madame Chauchat-val, vagy Settembrini úr — nagyon 
távolról és nagyon ri tkán, a szó-mágia bűvöletében — Naphtával . A két alak egysége fiatal-
ságukban, é letút juk első szakaszán pontosabban megmutatkozik : igaz, hogy Christian 
hisztérikusan degenerált, de Thomas sem szereti az üzletet, romantikus vonzalmat érez egy 
fiatal, másfa j ta életlehetőségeket sejtető virágáruslány iránt, ő is már csak élvezni akar ja 
a pénzt, nem megszerezni. Ami a ket tőjük éle tút já t a továbbiakban megkülönbözteti és elvá-
lasztja, arra ismét Lukács György muta t rá : ez a tar tás (Haltung), egy főleg az önfegyelem 
elemeiből táplálkozó magatar tás , amelynek kifejlesztése végső fokon örömtelen, mesterkélt , 
az élettől idegen, pihenést nem nyúj tó rendszerré válik, s amely az igazsággal és a valósággal 
szemben próbál érvényesülni, tehát végül is összeomlik. Thomas így vall erről : „ É n magam 
is hajlamos voltam rá (a bohémségre) régen. De tud tam, hogy bomlaszt, lezülleszt és tar tás-
nélkülivé tesz — és a tartás, az egyensúly részemről a legfontosabb." (Kiemelés tőlem, Sz. T.) 
De hiába mondja Thomas : „Üljünk neki, az ördögbe is, és alkossunk va lami t" — ez részéről 
csak jámbor óhaj. Az igazság az, hogy nem hisz önmagában, nem hisz pénzteremtő elhivatott-
ságában s míg férfikorán átsegíti a Haltung jellegzetes német princípiuma, halála előtt, élet-
út ja végén megint csak feltámad benne a kétség : praktikus ember volt-e vagy álmodó? 
Felelhetünk-e mást annak, aki ezt kérdezi — éppen a kérdés feltevésének ténye miat t —, 
mint azt, hogy álmodó volt? Hanno Buddenbrook élete nem is annyira a zene irracionalitásába 
süllyedő anyjában indul el, mint inkább az egész élet Schopenhauer-i irracionalitását halála 
előtt megismerő apjában. 

A Haltung német principiuma lép előtérbe Thomas Mann ironikus regényében, a Királyi 
fenség-ben, amely bizonyos fokig éppen ennek a felfokozott tar tásnak a paródiája. Amikor 
felfokozottat mondunk, arra gondolunk, hogy a regény udvari környézetben játszódik le, 
az etikett szoros rituáléjába szorítva, tehát egy — a monarchiák internacionalizmusában — 
nemzetek felett álló tar tás t példáz, amely itt azzal válik humorossá és sajátságosan németté, 
hogy egy alulról jövő, alattvalói tar tás egészíti ki. Ezt a merevséget a hanyatló feudalizmus 
segítségére siető kapitalizmus, az amerikai Sámuel N. Spoelman lánya oldja majd meg nászá-
ban, azzal a nyilvánvaló kilátással, hogy a feudalizmus létének meghosszabbítása életformáját 
is meghosszabbítja majd , azaz Ima Spoelman fogja derekát beadni előbb-utóbb, de most még 
— amíg a királyi fenség csak udvarlója — joga van ironikus fölénnyel így szólni : „Tartás , 
herceg. Az a véleményem, hogy nem megengedhető, ha az ember elengedi magát , hanem 
hogy minden körülmények között meg kell őriznünk a t a r t á s t . " S ugyanennek a tar tásnak 
a hiánya kergeti a halálba, az öngyilkosságba Raoul Überbeint, a királyi fenség nevelőjét. 
Paradox módon a tar tás legmagasabb foka, az udvari, lehet engedékeny s áldemokratizmusá-
val befogadhatja az amerikai milliomost ; de lent, a mélyben, a német kispolgári világban, 
tanárok és gimnáziumi igazgatók között nincs irgalom a tartásnélküli Überbein 
számára. 

A tar tás t és a hozzá kapcsolódó életformát az első világháború kátyúba ju t t a t t a . 
A Buddenbrook és a művésznovellák világa lezárult, de a művész reakciója a környező világ 
megnyilvánulásai iránt nem zárulhatott le, mert — helyesen vagy helytelenül, szűklátókörűén 
vagy a teremtő művész isteni önkényéből eredően — forrása magában Mann-ban volt. Mann 
első világháború előtti vívódásainak körét a művész vagy polgár viszonylatában felváltja 
a művész és polgár összekapcsolásinak kérdése, amely felveszi a harcot a polgári művész-

.443 



elképzelés ellen annak érdekében, hogy a bohém, nagykalapos, bársonyzekés alak eltűnjék 
és helyébe lépjen a Mann-i értelmezésű, józan életű polgári művész. 

A századforduló — a fogalmi teljesség jegyében annyi más eltorzított gondolattal 
együt t — még mindig hisz — és éppen Goethe hazájában! — a romantika Eichendorff-i 
(Taugenichts) megfogalmazású művészében, aki bolyong, lelkesedik, éhezik, s akit a polgár 
ezért — t i tokban vagy nyíltan — lenézhet. Ugyancsak kitűnő ironikus képét napjuk a művész-
elképzelés e megfogalmazásának a Királyi fenség-ben, ott, ahol Axel Martini díjnyertes költő 
audiencián van az uralkodó hercegnél. A herceg a költő polgári foglalkozása iránt érdeklődik 
—• ez a kérdés szájából kétszeresen humoros hatású, hiszen a hercegnek semmiféle, se polgári, 
se művészi foglalkozása nincs, maga csak tartás ! — és némileg csalódottan veszi tudomásul, 
hogy a költő csak ír. Csak ír? Hiszen az írás nem vehet sok időt igénybe? Nem, de nagyon 
sokat kell lustálkodni ahhoz, hogy egy vers megszülessék. A költő bizonyára sokat szenvedett , 
éhezett? „Nem a valóságos éhség, hanem a valóság éhsége" teszi a költőt — válaszolja Axel 
Martini. Élményeit írja meg? Martini elnézően mosolyog : aki mindent átél, az nemcsak 
hogy nem tud ja megírni élményeit, de lenézné saját élményeket gyűj tő életformáját . A meg-
szabott, pontos, gondos életrend, a higiéné a legfontosabb, és semmi sem unhigiénikusabb, 
mint az élet — valami ilyenfajta magyarázattal fejezi be szavait a költő a herceg előtt. Ez a 
magyarázat egyben Thomas Mann önigazolása is polgári közönsége előtt. 

A művész léte azonban csak önmaga funkcionális kiszolgálására volt h ivatot t , Mann 
— akkor — még nem ismerte fel, hogy a művész nemcsak egy kényelmetlen és egyre inkább 
azzá váló életforma igazságtalanságainak érzékeny lelkű megszólaltatója, akiben — mint 
Lukács György írja — a tar tás hivatássá lesz, hanem kezdeményező, formáló, i ránymutató 
szerepe is van. Igaz, hogy a Mann életpályája végén álló Doktor Faustus megint csak azt 
példázza, milyen mérhetetlen egyéni és nemzeti tragédia származik abból, amikor a művész 
csak művész — de a Faustus ennek a tragédiának az ábrázolásában az objektív 
valóságnak a tükrözésére hivatkozhatik, mint igazolásra, ahogyan a különleges német 
viszonyok között a művész és tömegek elszakadása mind teljesebbé, mind katasztrofáli-
sabbá vált. A Faustus előtt azonban két regény is — a József-tetralógia és a Lotte 
Weimarban (talán ezért nem véletlen az ellentétes témák párhuzamos feldolgozása) — a 
művésznek mint polgárnak az irányító szerepét, illetve a művésznek mint polgárnak à pél-
daképszerűségét tárgyalja. 

Amíg Leverkühn-nek nem sikerül a „kisvilág"-ból a „nagyvilág"-ba jutni, addig ez 
Józsefnek sikerül. József „társadalmivá vál ik" (Lukács György). A kérdés csak az : művész-e 
József? 

Igen, művész, a szépség és tudomány protagonistája, extat ikus rajongója. Műfaja, 
alkotása az álom. Álmodó képessége és az az ellenállhatatlan erő, mely sa já t jólfelfogott 
érdekével szemben álmainak elmondására ösztökéli, tehát mindenáron való megnyilatkozásra, 
teszi művésszé és tragédiája —• életút jának elején — az, hogy közönséges testvérei nem tudják 
álmainak röptét követni ; finomságát finomkodásnak, ízlésének választékosságát lenéző 
idegenkedésnek érzik ; a különb embereknek — az első Mann novellák hőseinek — bukniuk 
és bűnhődniük kell, de a József-tetralógiában a bukás már a mítosz időtlen, örökkévaló és 
az általános, egyetemes érvényű igazságok kimondására alkalmasabb szférájában történik, 
úgy, hogy a hősök előbb alászállanak a verem szimbolikus mélységébe, aztán mintegy fel-
támadva belőle — Goethe Stirb und werde-ja jegyében — álmaik megvalósításához fognak, 
az álom ismerőiből az álom magyarázóivá, praktikus, tevékeny emberré válnak, akiknek 
életút juk végén megvalósult álmaik szolgáltatnak elégtételt. 

A művésznek mint polgárnak másfaj ta , sokkal konkrétebb, helyhez, időhöz, nemzet-
hez kötöt t megfogalmazását adja a Lotte Weimarban c. regény. Hőse Goethe, akinek „óriás-
a lakjában — Thomas Mann a német polgárság haladó erőinek mindenkori legmagasabb testet-
öltését alkotta meg" — írja Lukács György (A polgár nyomában, 40—41.1.). Életrehívásának 
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tehát — 1939-ben — hatalmas politikai jelentősége van, eszmény egy sárbarántot t nép számára, 
de ez az eszmény — egyben önigazolás is. 

Minden német írónak, minden német alkotónak előbb-utóbb el kell jutnia Goethehez, 
meg kell határoznia hozzá való viszonyát. Mann ezt úgy te t te meg, hogy azonosult vele. 
Az erre való törekvés korántsem újkeletű és első dokumentuma nem is a tárgyalt regény, 
min tahogyan nem is az utolsó. A kis Hanno karácsonyi a j á n d é k a — és Hanno Buddenbrook 
gyermekkori önarckép-jellegére lehetetlen rá nem ismerni — voltaképpen ugyanaz a báb-
színház, amit a kis Goethe kap nagyanyjától a Dichtung und Wahrheit (Werke, Cotta, Stut t - \ 
gart , 1886, Bd. VI. 7. 1.) tanúbizonysága szerint s bármennyire is hiteles Hanno-Thomas 
Mann ajándékának objektív valósága, a regénybeli kiemelés a szándékolt párhuzam valószínű-
ségét teszi nyomóssá. Az utolsó Mann-i mű pedig, a Faustus, a német irodalom legnagyobb 
alkotásának mintegy ellenpólusa, amint erre a maga helyén már rámuta t tunk . A Jákob—József 
történetek is a Goethe-i tematika fel nem használt részeinek körébe tar toznak. A Goethe— 
Mann párhuzam, illetve eggyéválás legkétségtelenebb ténye azonban a Lotte Weimarban. 

A kérdés : miért volt szükség erre az azonosulásra? Vagy még pontosabban : kinek 
volt szüksége rá, a nemzetnek vagy az írónak? 

Mindkettőnek. A nemzetnek azért, hogy — elsősorban 1939-ben, de mindig is — doku-
mentálva lássa a maga legjobb értelmű nemzeti géniusza testtéválásának folytonosságát, 
az írónak azért, hogy ezzel a testtéválással önmaga létét, mint művészét, nemzete, ha kell, 
a világ előtt indokolja. Goethe és Mann léte egymást kiegészíti, folytat ja , egymásból nyeri 
értelmét, magyarázatá t . Thomas Mann lehet Goethe utódja, de lehet őse is, lehet hagyományai-
nak folytatója, de lehet forrása is. 

1816-ban, amikor Goethe ezt a szűkszavú feljegyzést te t te naplójában : „Hofrä th in 
Kästner aus Hannover" (Werke, Cotta, Stut tgar t , 1886, Bd. VII. 767.1.), a költő 67 éves volt. 
1939-ben, a Lotte megjelenése idején, Thomas Mann 64. Az életkorok hozzávetőleges azonos-
sága lehetővé te t te helyük, alkotásuk, tapasztalataik hozzávetőlegesen azonos felmérését. 
Az azonosság teljessé válását mindvégig meghiúsítja a parodisztikus stilizáltság, tehát a hang-
vétel sajátossága, amely mintegy határvonalat húz az író Mann és az ábrázolt Goethe között, 
de a két alak korrelációját ugyanakkor úgy teremti meg, hogy a regény írója is lehetne Goethe 
és hőse Mann. Mindketten apák. Mann apasága Jákob és József kapcsolatában nyert művészi 
ábrázolást, Goethe-é azonban — Mann ábrázolásában — sokkal bonyolultabb módon. August 
Goethe — hasonlóan Christian és Thomas Buddenbrook végső azonosításához — tulajdon-
képpen egy apjával, illetve apja egy tulajdonságának, az evésben-ivásban, a nők iránti hódo-
latban való mértéktelenségének a kivetítése, a kicsapongásra való hajlamé, amelyet Goethe 
oly sok — mondhatnánk : Thomas Mann-i — önuralommal győzött le, s amelynek tulajdon-
képpen — Christiane Vulpius közreműködésével — August életét köszönhette. Augustból 
azonban teljesen hiányzik apja szellemi fölénye, hiányzik mindenfaj ta fölény, Goethe eszköze, 
naponta megalázott szolgája, akit végső, férfiasságát súj tó megaláztatása akkor ér, amikor 
még mennyasszonyát, Ottiliát is Goethe hódítja vissza fiának — azaz önma-

gának. 

Ilyen szörny volt Goethe csakugyan? A kép, amit fiatalkoráról a regénybeli Lotte, 
' m a j d t i tkára, Riemer doktor rajzol, annak mu ta t j a . De ez a szörny nem mint Goethe szörnye-

teg, hanem mint nagy ember, nagy művész, és az alkotó érzelemnélküliségének megtestesülése-
ként lehetne bárki, akár Mann is. Beállítása, ábrázolása még mindig annak a harcnak a jegyé-
ben történik, amelyet Mann a konvencionális, megrögzített polgári művész-portré ellen folytat , 
csakhogy itt , a legnagyobb német művész-polgár ábrázolásában, nyilván döntő csapást készül 
és kíván mérni erre a chimérára. „El tud ja képzelni a teremtő istent ihletet tnek?" — kérdezi 
Riemer Lottetól. — „Miért lelkesülne isten? Miért foglalna ál lást?" A művészet egyszerre 
teltétlen szeretet és feltétlen megsemmisítő közöny — olvassuk ugyanebben a regényben 
néhány oldallal tovább. A Werther hőse, a megálmodott, loboghatott, felszíthatta azt a tűzet i 
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amely Lotteban évtizedekkel későbben is még, az excellenciás költővel való találkozáskor, 
szemérmesen ég, de mi szüksége volna rá Goethenak, az után, hogy művét megírta? 

A szomorú csak az, hogy 30 évvel a Királyi fenség megjelenése után a művészt és 
magatar tását még mindig magyarázni kell. Az a társadalom és az a környezet, amely a művészt 
ennyire izolálja, szükségszerűen vezet el a művész és a művészet tragédiájához. E tragédia 
kibontakozása Mann életpályájának végén — most már nem annyira a művész és polgár, 
mint inkább a művész és a környező valóság ellentétének jegyében — a Faustus. 

Lukács György Thomas Mann-ról szóló egyik tanulmányában (A polgár nyomában) 
kitűnően és tömören írja meg, hogyan él és virul az első világháborúig minden német szellemi-
ség a „hatalomvédte bensőség" árnyékában. A másik Mann-tanulmány (A modern művészet 
tragédiája) ezt a gondolatot t evább vezeti annak bemutatásával, hogyan torkollik a „hatalom-
védte bensőség" a „kisvilág"-ba. Ebbe a „kisvilág"-ba merül el Adrian Leverkühn, aki barát -
jával és életírójával, a nem művész, csak polgár Serenus Zeitblom-mal együtt kívül marad 
a reakciós rend elleni harcon, minthogy „világképük a népet csak mint különböző demagógiák 
tárgyát , csak idézőjelben ismeri". (A modern művészet tragédiája, 99. 1.) A dolgozószoba 
„kisvilágá"-ban a nagy eszmék csak eltorzultan hatnak. Ez mindenütt így volna, de Német-
országban még sokszorosan így volt. Ily módon válik Leverkühn — ugyancsak Lukács György 
szerint — az imperialista korszak demokráciával meghasonlott művészeinek képviselőjévé, 
akiben Mann a művész és alkotómunkája közötti ellentmondásosságot ábrázolja. Miközben 
a művészt kora és környezete egyre jobban a szubjektív elem túlbecsülésére ha j t j a és a hagyo-
mányos kötöttségek feloldására, azalatt művészet és élet menthetetlenül eltávolodnak egy-
mástól, a művészet embertelenné válik, elveszti funkcionális hivatottságát , értelmét és — 
elbukik. Voltaképpen természetesen nem a művészet, amely mint ilyen, nem bukhat el, hanem 
alkotója, a művész. 

A Faustusban a művész és polgár viszonyának ábrázolása nem azért a legmagasabb-
rendű, mert az ellentétek szintézise megnyugtató eredményre vezet, hanem azért, mert a művész 
létének és tevékenységének fontosságát ez a regény muta t j a be jelentőségének teljes súlyávaL 
Mann-nak semmilyen más művében nem határozza meg a művész állásfoglalása ilyen messze-
menően egy nép, egy nemzet sorsát azzal, hogy nem vállalja a népéhez fűződő kapcsolataiból 
ráháramló kötelezettségeket, hanem — az „ördög" sugallatára hallgatva — egy dehumanizált 
kul túra elvének elfogadásával részesévé lesz akarata ellenére azok összeesküvésének, ak ik 
a kul túra és humanizmus összecsapását készítik elő — Naphta úrral egy úton haladva. 

Hogyan történik ez? 
A kultúra egy bizonyos fokán a kul túra fogalma és civilizatórikus humanista tartalma 

eltávolodnak egymástól. Ez lehetővé teszi azt, hogy a kul túra fogalmai egy skolasztikus, 
nomínalisztikus játék eszközei legyenek, egyszerűen tar ta lmatlan szavak, s e szavakat éppen 
azok fordí that ják legkönnyebben a teljes, tehát humanista kultúrával szembe, akik használa-
tukban a legjáratosabbak. Más szóval : a kul túra egy bizonyos fokán éppen ennek a kul túrá-
nak a legműveltebb exronensei válnak kultúra-ellenessé. Ennek a fordulatnak azok a műve-
letlen kispolgári tömegek a haszonélvezői, akik maguk kultúrellenességüket semmiképpen 
sem tudnánk megfogalmazni, szavakba önteni, mert hiszen ez a tömeg csak cselekvéseiben 
válhat ku túra-ellenessé, de romboló ösztöneinek ideológiai alátámasztására képtelen, azt 
felülről lefelé való hatásában vár ja és — mint a német nemzeti szocializmus térhódítása 
muta t t a — nem eredménytelenül. A „felülről" jövő forradalom gondolata jellegzetesen német , 
Lukács György is utal rá (A modern művészet tragédiája, 57. 1.) s mint tipikus képviselőjét 
Schillert idézi, mint tipikus alkotásáét a Don Carlost. Mann azonban azt is megállapí t ja , 
hogy a fasizmus ál-forradalmisága miért tudot t a németség körében tért hódítani : azér t , 
mert a proletariátus helyett a kispolgári elem jutot t döntő szerephez benne. (Leiden an Deutsch-
land, Werke, Bd. 12. 157.1.) De pontosan néven nevezi Mann azokat a kultúra-ellenes kul túr-
forrásokat is, ahonnan a fasizmus ideológiájának elemei ebbe a kispolgári világba leszivárog-
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t ak és — a legtöbb esetben az elméletek alkotóinak szándéka ellenére — pusztító ú t jukra 
elindultak. Mindenekelőtt Nietzschét teszi felelőssé a szellemi kiszorításáért, azután Bergsont, 
az élan vital-1, Klagest, Hamsun civilizáció-ellenességét, George arisztokratizmusát és termé-
szetesen Freudot. (Leiden an Deutschland, 106. I.) 

A kultúra-ellenességnek ezt a fejlődő, érlelődő „kisvilág"-át — mint erre már utal-
tunk — Mann a Faustusban abban a müncheni intellektuális körben mu ta t j a meg, amelynek 
mintegy kültagja — a környékről jár be — Adrian Leverkühn, ugyancsak életrajzírója, a 
derék, de tehetetlen Serenus Zeitblom is. Mann dialektikus szerkesztésének egyik sajátossága, 
hogy a kuitúra-ellenesség tendenciájának szószólójául egy zsidó származású magántudóst , 
bizonyos Chaim Breisachert tesz meg, s ezzel derekasan ki ránt ja a ta la j t a fasizmus zsidó-
ellenességének lába alól. Azon a sajátságos irónián túl, amely a nemzeti-szocialista ideológia 
megalkotására is a zsidó gondolkodást veszi igénybe, van ennek az állásfoglalásnak egy 
sokkal pozitívabb és általánosabb érvényű jelentősége : az, hogy amikor a fasiszta, tehát 
faj i értelemben meghatározott ún. zsidó gondolkodás valóban romboló hatású, úgy nem náci 
értelemben, tehát mint bal- vagy szélsőbaloldali gondolkodás az, hanem ellenkezőleg, mint 
vele azonos, jobboldali gondolat. Ebből logikusan következik, hogy minden kultúra-ellenes, 
romboló gondolat emberi ta r tás és etika hiányában szükségszerűen, par excellence fasiszta, 
tekintet nélkül arra, hogy ki hangoztat ja . 

Valószínűnek látszik, hogy Breisacher alakja és gondolatvilága Freudot testesíti meg, 
akinél senki sem te t t többet századunk első három évtizedében azért, hogy a mélységekben 
szunnyadó irracionális, a tudományosan ellenőrizhetetlen mint tudományos kategória kerüljön 
a felszínre, zavart és gyakran káoszt okozzon a fogalmak tar ta lmi szilárdságának meglazí-
tásával, aminek végül is a fasizmus irracionalitása látta hasznát, ugyanakkor azonban ugyan-
ennek a Freudnak a műveit a német nemzeti szocializmus uralomra jutása után elégette, 
őt magát száműzte. 

Bármennyire különösnek tűnik is, éppen a Faustus kapcsán Mannt az a vád is érte, 
hogy zsidóellenes. Erről ő maga így nyilatkozott : „Korunk gyermekei ők is (ti. a zsidó hősök), 
mint bárki más" — másrészt okosak és nem ellenszenvesebbek, mint a regény egyéb figurái. 
(Die Ents tehung des Doktor Faustus, Werke, Bd. 12. 314.1.) Ugyanakkor azonban nem két-
séges, hogy Mann regényeiben gyakran szerepelnek zsidók — vagy történik utalás rá juk — és 
ebben csakugyan rejtőzik bizonyos tendencia. Csakhogy ez a tendencia éppen nem 
zsidóellenes. 

Mann, mint német író, elsősorban népe elé kíván tükröt tar tani . Az a nép, melyben 
a németség legjobban szemlélheti önmagát, a zsidó. Nemcsak antiintellektualizmusában 
(Leiden an Deutschland, Werke, Bd. 12. 147. 1.) hasonlít rá, hanem egész magatar tásában is : 
gőgjében, nacionalizmusában, kiválasztottságának és felsőbbrendűségének tuda tában — mint 
ezt Saul Fitelberg, a zsidóságnak ez az eklatáns szószólója és szimbolikus megtestesítője 
a Faustusban kifejti . A magatartásbeli analógia analóg reakciókat vált ki más népek körében, 
ezek : a gyűlölet, megvetettség, irigység. Ilyen körülmények között a zsidóság lehetne a leg-
megfelelőbb közvetítő a németség és a nagyvilág között — véli Fitelberg. 

Ugyanez a gondolat mégegyszer visszatér a Lotte-ban. I t t Goethe szájából, a fehér 
asztal mellett hangzik el annak felismerése, ami nyilván Mann egyik jelentős kortársi fel-
ismerése volt : az azonosság megállapítása a németség és a zsidóság között. Az viszont megint 
Mann sajátságos és az eddigiekben ha nem is bőven, de — úgy hisszük — meggyőzően tárgyal t 
írói eszközhasználatára vet fényt , hogy ebből az analógiából egy olyan jellegzetes antagoniz-
must vezet le és ábrázol a németség és a zsidóság között, mely forrásaiban teljesen irracionális 
— ha úgy tetszik : tudatalat t i —, de megnyilvánulásaiban viszont objektív és így ábrázolá-
sában reális. Más szóval : a németség, illetve a nácizmus zsidó-ellenessége éppen az ő esetük-
ben teljesen értelmetlen, azonban ebből az értelmetlenségből táplálkozik, mert hiszen a fasiz-
mus eleme a mindenfaj ta értelmetlenség és logikátlanság. S amíg Naphta úr, a zsidó származású 
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jezsuita egész léte, lénye és érvelése arra int — mintegy az antiszemitizmus egyik szárnyát 
lenyesendő —, hogy zsidóban éppúgy megtestesülhet a szélsőséges és veszélyes — mert terrorral 
fenyegető, a skolasztikus szóhasználatban és érvelésben pedig otthonos — reakció, addig az 
egész József-tetralógia — mint erre már utal tunk — megjelenése idején azt bizonyítja, hogy 
a zsidó nép, mint isten választott népe a történelem mitikus mélységeiben és messzeségében 
élve, mégiscsak egy lassan-lassan humanizálódó istenfogalom létrehozásával és bizonyos 
primitív erkölcsi törvények megalkotásával segítette a haladás nagy ügyét és nem jelenték-
telen érdemeket szerzett az etikai elvekre épülő emberi közösség létrehozásában. J ó és rossz 
— mondja a humanista Mann — egyaránt lehet zsidó- és nem-zsidó, német és nem-német. 
,,A gonosz Németország a rossz útra tért jó, a jó szerencsétlenségben, bűnben és hanyat lásban." 
(Deutschland und die Deutschen, Werke, Bd. 12. 174.1.) Nincs kétféle német és kétféle Német-
ország, csak ez az egy, amelynek sorsa ugyanaz, mint az embereké: egyedül van és szeretné, 
ha szeretnék. 

Nem véletlenül utal tunk sem a romantikában a fogalmi teljesség jelentőségére és 
a romantikus reakciót tápláló szerepére, sem Naphta félelmetes hatására a skolasztikus szó-
használatban. Az ideológia, mielőtt terrorrá válik — vagy azzal egyidejűleg —, hallatlan szere-
pet ju t ta t a homousionnak és a homoiusionnak. Az, hogy a német nép, amelyet a világ köz-
véleménye nem ok nélkül ta r t filozofikus népként számon, a nácizmusig süllyedhetett lealjaso-
dásában, bizonyos fokig azon is múlott , hogy egész fogalmi gondolkodására igen erősen 
rányomta bélyegét a német nyelv szellemének az a készsége, amely bizonyos elvontságban, 
az élő fogalom halottá, élettelenné, elkülönültté dermesztésében nyilvánul. Nem kizárólago-
san az igékből képzett főnevek (nomina deverbalia) gyakoriságára gondolunk — erre a nyelv-
tani műveletre elvégre más nyelvek is nyúj tanak lehetőséget —, mint inkább a fogalom 
eleven tar ta lmának arra a kilúgozására, amely végső fokon egy sajátos metafizikához vezet, 
s ez a metafizika viszont a lét végső kérdéseit kapcsolja a politikához úgy, hogy a politikából 
merev, élettelen, dogmatikus rendszert csinál, amelynek tételei a valósággal minduntalan 
összeütközésbe kerülnek, s amely ezért a maga életrevalóságát úgy akar ja igazolni, hogy az 
életet tűzzel-vassal-terrorral igyekszik a dogmába beletörni. Körülbelül ez az, amin Leverkühn 
müncheni társaságának az alakjai mesterkednek, ez az elszakadás, eltávolodás az, amin 

— legjobb szándékoktól vezettetve — atonalitásában, új , a tizenkétfokú hangsoron alapuló 
technikájának kifejlesztésében maga Leverkühn is mesterkedik — nem csoda, ha egyszer, 
egy irtózatos összeroppanás után, a valóság erősebb lesz, mint a dogma. Mert hiszen a kul túrá-
ban fogant kultúra-ellenségnek nincs más út ja , mint a katasztrófa, az igazi kiutat , az egyedüli 
kiuta t tehát máshol kell keresni. 

Hol? A kérdésre a választ az egész Mann-i életmű, de egyben az egész Mann-i maga-
tar tás adja meg : a kalosz-nak és agathosz-nak, a szépnek és jónak, az etikusnak és esztéti-
kusnak egybekapcsolásában az alkotó, tevékeny emberben. A válasz korántsem meghökkentően 
új, csak éppen nem lehet elégszer elmondani. A megváltás gondolata, amelyhez az ember 
önerejéből a földön jut el, Goethe gondolata, de Thomas Mann egészen másként mondta el 
és életével másként példázta. Mint a racionalista felvilágosodás kortársa, Goethe is hisz a 
nevelésben : Locke és Rousseau nyomán jár akkor, amikor Wilhelm Meistert elindítja kalandos 
ú t jára . Csakhogy ez a kereskedőfi ú t jának végén kigyógyul művészi ábrándjaiból ; mint 
művész is — színész mivoltában — közelebb marad a valósághoz, tulajdonképpen sohasem 
is hagyja el, míg Mann Wilhelm Meisterhez legközelebb álló hőse, Hans Castorp, hét év a la t t 
sem jut el a maga Bildungsroman-jának út ja i t járva, a valósághoz. (Majd később, az ú t j á t 
ugyancsak álmodóként kezdő bibliai József jut el oda.) Ennek nemcsak az a gyökeresen 
más környezet az oka, amelyben Meister és Castorp „nevelése" lejátszódik, hanem Mann-nak 
Goethe-nél jellegzetesen szemlélődőbb állásfoglalása és beállítottsága is. Ezt a magatar tást 
igazában csak a fasizmus földrengése tudta a helyéből kimozdítani ; igaz, hogy akkor olyan 
erővel és következetességgel, amilyenre Goethe-nél nem találunk példát. 
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Hans Castorpot is testi és szellemi kalandok sora neveli, de nevelhetőségét bizonyos 
tények alapvetően meghatározzák. Az első és legalapvetőbb tény : Castorpnak, mint személy-
nek a nevelhetősége, az, hogy unokatestvérével, Joachim Ziemsen-nel szemben készségesen 
hajlamos minden szellemi hatás befogadására — ami természetesen nem a legjobbfajta ember-
típus szellemi habitusának ismérve. Az is lényeges, hogy Castorp mérnök, bizonyos fokig 
tehát a le- és megmérhető valósághoz közeledett akkor, amikor a Varázshegy kiragadta 
otthonából és környezetéből és a maga irracionális szellemi létének hű adeptusává te t te . 
Mindezek a tények tulajdonképpen ellentmondanának a Goethe-vei, illetve a Wilhelm Meister-
rel vont párhuzamnak, ha nem maga Mann utalna arra, hogy műve — a Varázshegy — iniciáló 
regény a maga módján csakúgy, mint a Wilhelm Meister. (Einführung in den Zauberberg, 
Werke, Bd. 12. 443. 1.) Míg ugyanis a polgári felvilágosodás eszméinek megfelelően Wilhelm 
Meistert a szabadkőművesség exponensei vezetik kanyargós s látszólagos ellentmondásait 
éppen a szabadkőművesi beavatottság tényében feloldó út ján, addig Hans Castorp Parcivalt 
követi, az együgyű hőst, és betegségen, halálon keresztül haladva jut el a maga Gráljához, 
egy bizonyosfajta mérlegelő felismeréshez, amelynek azonban önmaga kibontakoztatására 
már nincs ideje, mert hiszen, amíg Parcival-.Castorp elvont ú t j án járt , a valóság előkészítette 
az elvontságnak az elvontságban fogant megsemmisítését, a háborút . így azonosul a müncheni 
,,kisvilág" a Varázshegy lakóinak szándékos izoláltságban ábrázolt életével, így válnak egyre 
szorosabbá azok a formák, amelyek a Mann-i életművet egységbe foglalják. Mert voltaképpen 
Mann minden művébe jut több-kevesebb a Varázshegy motívum-kincseiből, regényeinek már 
a s t ruktúrá ja , szerkezeti felépítése sem olyan, mely az események bőségével kívánná elsodorni 
vagy meggyőzni az olvasót, ugyanezért Mann jellemei sem a regény epikus menetének tüzében 
edződnek, hanem inkább az író állásfoglalásának kifejezői és szerepük, fontosságuk, változásuk 
is csak annyi, amennyit az író — történetének egésze vagy mondanivalója megfogalmazásának 
szempontjából — számukra meghatároz. Nyilván innen, ebből a meghatározottságból ered 
az alakok szimbolikus jelentősége is, de ugyanennek a művészi szerkesztésnek a készségevezet 
el bennünket a Schiller-i megfogalmazású naiv vagy szentimentális kérdésének felvetéséhez, 
amelyet — anélkül, hogy Hans Mayer véleményét osztanók, aki Mann-ban nem igazi alkotót, 
hanem ésszel átélő, zseniális konstruktőrt lát (Thomas Mann—Werk und Entwicklung, 174.1.) 
— csak úgy válaszolhatunk meg, hogy ebben az ellentétben Mann szentimentális volt, de azért 
volt az, mert racionalista humanizmusa csak így tud ta alárendelni írói tehetségének minden 
eszközét annak az egy célnak az elérésére, amely az embert mint etikus, szabad, méltóságára, 
emberségére büszke lényt kívánta — majdnem mindig az ellentét megdöbbentő erejével — az 
emberiség elé ideálként állítani. Goethe humanizmusa más történelmi körülmények és egy 
más társadalmi valóság adottságai között érvényesült, mint Manné, de mindket tőjük élet-
művét egységbe foglalja nemcsak a szándék azonossága, hanem az áttekintés határtalansága, 
a motiválás sokfélesége, a panoramikus készség és az a választékosság, mely az ember vagy 
az emberiség életútjából éppen azt emeli ki csalhatatlan biztonsággal, ami adott helyen vagy 
időben az áttekintés egységét, az összefüggések felismerését a legjobban szolgálja. Ha Mann 
statikus, szemlélődő, ha a szó a stílus bűvöletében bát rabban érvényesül műveiben, mint a t e t t , 
gondoljunk mindig arra, hogy az író tet te a mű, és, hogy ez a mű, Mann egész életműve, 
a teljesség igényének a jegyében fogant, amely rövid novellákban éppen úgy, mint testes regé-
nyekben, mindig a legtávolabbival keresi — előre és hátra egyaránt — a kapcsolatot, mindig 
az élet és halál, kezdet és vég feszültségében izzik, mindig az emberiséget érti, amikor az ember-
ről beszél és éppen ezér t—nagy íróhoz, nagy emberhez és nagy gondolkodóhoz méltó módon — 
mindig az élet konklúziójához jut , amikor a halálról szól. 

Hézagosan beszélnénk a Mann-i életműről, ha két dolgot — két egymással összefüggő 
és egymást kiegészítő dolgot — elmulasztanánk megemlíteni : az egyik Mann-nak, az írónak 
a becsületessége anyagkezelésében, a másik Mann-nak, az embernek a becsületessége és helyt-
állása abban a harcban, amit a fasizmus erőivel szemben vívott . 
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Az ismeretek bősége és az ismeretek szolid, megbízható kezelésének biztonsága már 
a Varázshegy-ben leveszi az olvasót a lábáról. Azt érzi, olyan író művét t a r t j a kezében, aki 
önmagát is, olvasóját is komolyan veszi, aki soha, egyetlen percig sem próbálja becsapni, 
aki állja is azt, amit éppen ebben a regényében leír : ,,Ahol csalás és valóság között nincs 
különbségtétel, ott az erkölcsi szkepszis kezdi el rontó munká j á t . " Ugyanazzal az önmagához 
való hűséggel s ugyanazzal a hallatlan biztonsággal mozog az író a József-tetralógia biblikus-
mitikus világában is, ugyanúgy tekinti át Goethe életének szédületes változatosságát egyetlen 
pillantással s jut végül el öregkorában a Faustus zenészeket is megszégyenítő szakismeretei-
nek a tárházáig. 

A tudásnak ehhez a biztonságához járult az érlelésnek az a folyamatossága, amely 
a mű megalkotásához csak akkor látott hozzá, amikor a mű adekvát kifejezésének művészi 
eszközei csalhatatlanul birtokában voltak. A témáknak ez a gyakran évtizedeken á t való 
érlelése, az újra való visszatérés hozzájuk szintén Goethe-i vonás, tegyük hozzá : nemes vonás, 
s nem vált a Faustus kárára, hogy 1943-ban, megírásának elkezdésekor, éppen 42 éve volt 
annak, hogy Mann az ördöggel kötöt t szerződést, mint témát , feljegyezte. Közismertek a 
Varázshegy születésének körülményei : az 1912-es élmény 1924-ben jelenik meg könyv-
alakban. A szélhámos Krull történetének megírását az író a Halál Velencében (1911) meg-
írásának kedvéért hagyta abba, majd röviddel halála előtt ismét visszatért hozzá. A József-
tetralógia pedig a gyermek-Goethe egy elejtett gondolatát veszi fel újból (Joseph und seine 
Brüder, Werke, Bd. 12. 447. 1.) ugyanakkor, amikor létrejöttének alkalmát egy véletlen, 
illusztratív szándék teremti meg. Az anyagismeretnek, érlelésnek és ábrázolásnak ezt a bizton-
ságát csak olyan ember érezhette és teremthet te meg, akinek állásfoglalása mindenkor meg-
ingathatat lan volt, aki a hiteles valóságot mindennél többre becsülte és aki, amikor ezt önmaga 
számára így formulázta meg : ,,-r- felesküdtem az igazságra" (Meine Zeit, Werke, Bd. 12. 
592.1.), ugyanannak a Goethe-i ideálnak a jegyében szólalt meg, amely viszont ezt a tételt 
így foglalta szavakba : „Das Erste und Letzte, was vom Genie gefordert wird, ist Wahr-
heitsliebe." Az, ami Mannt a legmélyebben, a legkiengesztelhetetlenebbül elválasztotta a náciz-
mus totális államától, az volt, hogy a nácizmus a fogalmaknak új, hamis értelmet adot t , hogy 
az embereket a hazugságban való hitre kényszerítette, s hogy ezzel abszolút immorálissá vál t . 

Vizsgálódásaink végére érve, megpróbálunk visszakanyarodni kiindulópontunkhoz és 
a Hans Mayer beszédében felvetett két kérdésre mintegy az eddig elmondottak összegezése-
képpen válaszolni. Tehát : hogyan lesz a német író a világirodalom írójává és hogyan válik 
a XIX. század szülötte a X X . század problémáinak megszólaltatójává? 

Az irodalom rétegeződése más, mint a geológiai rétegeződés, azaz a rétegek nem egymás 
felett helyezkednek el — mint egyébként a geológiában sem mindig —, hanem egymással 
bonyolult, gyakran nagyon nehezen elemezhető összefüggésben. A legfelső és ennek követ-
keztében legkönnyebben hozzáférhető réteg elméletileg századunk és korunk irodalma volna, 
azonban, ha ez az irodalom nem akar gyökértelen lenni — s ha jó irodalom, nem lehet gyökér-
telen •—-, úgy kapcsolatban kell lennie a mélyebben fekvő rétegekkel, egészen addig, ahol 
elvész előbb a nemzeti irodalom jellege, azután az írásbeliség, végül az idő objektív mérésének 
lehetősége és csak a történelemnélküli, éppen ezért történelemfölötti mítosz marad. Az az 
irodalom, amely gyökereit idáig ereszti le — és vizsgálódásainknak egyik legfőbb célja volt 
annak bebizonyítása, hogy a Thomas Mann alkotta irodalom nemcsak a tematikailag mitikus 
művekben jut el eddig a mélységig—, szükségképpen á t j á r j a a felette levő rétegeket is, tehát 
a már történelmi, de nem írásbeli, ma jd a történelmi, de még nemzetekfeletti irodalmak 
rétegét. Minden irodalom, mely a Mann-i értelemben vet t és előbb fejtegetett teljességnek 
nemcsak az igényével, de a megvalósulásával lép fel, szükségképpen világirodalom, egyszerre 
nemzeti és nemzetekfeletti, egyszerre modern és egyszerre régi, egyszerre fűződik a legneme-
sebb hagyományokhoz és egyszerre válik önmaga is hagyományteremtővé. Ez egyben válasz 
a másik kérdésre is ; nem véletlenül utal tunk írás közben annyiszor Goethe-re : Goethe a X X . 
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század írója csakúgy, mint ahogyan a XIX.-é, vagy éppen a XVIII.-é volt. Viszont Thomas 
Mann is a XIX. század írója, ha úgy tetszik, tematikailag is (Buddenbrook, Lotte Weimarban), 
de felvilágosodott racionalizmusában a XVIII.-é, irracionális miszticizmusában vagy szim-
bólizmusában a középkoré, mítoszformálásában egy ismeretlen őskoré. A tematika — ezt 
nem győzzük hangsúlyozni — ebben az esetben másodlagos, az első igény a teljesség, amellyel 
az író a már megvoltat magáévá teszi és korának nyelvén kifejezi. A teljesség igénye egyben 
az alakulás, változás, a jó felé való fejlődés igényével társul, ezért sohasem statikus vagymúl tba-
merülő, mert hiszen ha csak visszanéz, de előre nem, már nem teljes. Ennek az ellentéteket 
feloldó teljességnek a jegyében lép be Thomas Mann a világirodalom korok felett álló nagyjai-
nak sorába, hogy ott betöltse azt a szerepét, amelyet ő maga határozott meg s amely August 
Goethe szájából apjára vonatkoztatva a Lotte-regényben így hangzik : „a nagy költő egyszer-
smind uralkodó is, akinek döntése életében és műveiben messze meghaladja a személyeset 
is a nemzet művelődését, jellemét és jövőjét határozza meg." Hozzátehetjük bát ran : a z 
emberiségét is. 

< 
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