
THOMAS MANN UJ REGÉNYE (Joseph und seine Brüder, Die Ge
schichten Jaakobs. S. Fischer Verlag, Berlin.) kísérleti adalékot szol

gáltatni az ember lényegének megértéséhez.Az ilyen kísérlet lehetséges. 
A tudomány mellett a művészetnek külön feladata a világ és az ember 
mélyebb megértésének a keresése. A költőnek, aki nemcsak „költő", ha
nem gondolkodó, az az társadalma tudományos munkájában tudatosan 
vagy öntudatlanul résztvevő ember, a tudós mellett a helye, azoknak 
az arcvonalán, akik a természeti és a társadalom felfogását megformu
lázzák és terjesztik. Ezzel egyszersmind azt is megmondtuk, hogy a költő 
igen nagy felelősséggel bír. Munkája sokkal szélesebb körökhöz szól, 
mint a tudósé, s gyakran sokkal inkább hozzájárul annak a képnek a 
kialakitásához, amit a kortársaik vagy a későbbi nemzedékek a világról, 
mint a tudós kutatásaiinak eredményéről bírnak. A m o d e r n költő erről a 
felelősségről fokozott mértékben tudatos. Azok mellett az irók mellett, 
akik egyenesen a tudományokból nőnek ki (nagyon sokan az orvostu
dományból) látunk olyanokat is, akik csak későbbi pályájukon, fordul
tak tudományos kérdések felé, hogy világképüket s ezzel együtt mű
vészi teremtésüket szilárdabban megalapozzák. Thomas Mann is ezt 
az utat járja. Műveiben mindinkább hoz fel filozófiai problémákat, 
amelyeknek a megoldásához széles tanulmányokat végez. Legujabb 
regénye ilyen értelmű fejlődésében magaslati pontot képez. Fáradozása 
eredménye azonban leverő. Eszközei következtében, amiket az ember 
kezdeteire való ráviliágitás céljából felhasznál, regénye adalék a mai 
német barbarizmus krónikájához. Amikor u. i. Thomas Mann a miszti
kus beleérzés s egy valószínűen hamis értékű tudományi kétséges ered
ményei segítségével „világít" az ember lényegére, olyan következteté¬ 
sekre jut, amelyek valójában csak a mai német propagandaminiszté¬ 
riumnak tesznek szolgálatot. Nagyon jól tudjuk, hogy ez az itélet ke
mény. Thomas Mann azonban oly félreérthetetlenül fejezte ki gondola
tait, hogy más itélet lehetetlen. — Mindenekelőtt állapítsuk meg, hogy 
Thomas Mann magatartása agnosztikus. Azzal a megállapitással kezdi, 
hogy ,,az emberi kezdete, története, érzülete teljesen kifürkészhetetlen 
s mérő ónunk elöl... mindegyre a megállapíthatatlanba tér ki." Ez 
a gondolat később újból és újból visszatér, valahányszor arról beszél, 
hogy egyetlenegy u. n. „bizonyíték" sem — bizonyíték, hogy minden-
történelmi kulisza mögötti újabb kuliszák bukkannak fel. Már ez a ma
gatartás elegendő volna ahhoz, hogy az egész vállalkozást és annak 
eredményét elitéljük. A költő azonban szünetlenül azzal biztat, hogy az 
ember lényegéniek mély kérdésében olyan eredményre jut, ami ,,vilá
gos utmutatás", „tiszta igazság formula" s „végső értelmezés". Az ol
vasó bizonyára megbocsájtja, ha ezt a „végső értelmezést" magának a 
költőnek a szavaival adjuk vissza, 

,,Hosszu igazi önérzésen nyugvó gondolathagyomány veszi körül 
az első, illetve tökéletes ember alakját... Az ősember, minden időben 
Isten választott harcosa a zsenge teremtésbe betolakodó gonosz elleni 
harcban, ez az ősember azonban rosszul jár, démonok nyügözik le, az 
anyaghoz tapad, elidegenedik eredetétől, isten második követe révén 
azonban, aki titokzatosan ismét ő maga, az ő tulajdonképpeni magasabb 
lénye, a földi testi élet sötétségéből kiszabadul és a világosság világába 
kerül, miközben fénye részeit vissza kénytelen hagyni, amely azután az 
anyagi világ és a földi ember kialakítására szolgál... Ebben a tragi
kus ízű, narcisztikus képben kezdődik a hagyomány értelmének tisztu
lása. . , A tan továbbá arról tanít, hogy a világ az anyag, a lélek és a 
szellem bárom elemébe oldódik föl... Kijelenti a tan, hogy a lélek, 
vagyis az ősemberi egyike a kezdetben adott anyagoknak s hogy az 
élettel rendelkezett, de tudással nem. . . Az anyag lomhán és önkénye¬ 



sen megakart maradni véglegesen eredeti, alaknélküli ősállapotában 
és semmiképpen sem akart tudni arról, hogy a lélek előnyére formá
kat öltsön . . . Ekkor avatkozott be az Is ten. . . Megteremtette a világot. 
vagyis segédkezve az ősembernek, szilárd hosszan élő formákat hozott 
léitre belőle, hogy a lélek ezeken a formákon megtalálja a testies gyö¬ 
nyörüségét és embereket nemezzen. Röviddel azután megfontolt tervé
nek további kivitelében megtette második cselekedetét: istenisége szub
sztanciájából e világ emberébe lehelte a lelket, hogy az ember zárká
jába, fult lelket álmából felébressze s az atyai parancsára megmutassa a 
léleknek, hogy ez a világ nem az ő helye.. . A lélek ez ismeretre való 
emelése tehát a szellem megbizása... Ugyanabban a szempillantásban, 
amidőn ez megtörtént, az alacsonyrendű világ megszűnt.. . Ez a lélek 
regénye és tana. Nem kétséges, hogy ezzel a végső „vissza", az ember 
legmesszebbmenő multja, a paradicsom, a bűnbeesés története s az 
ismeret és a halál a legtisztább igazságformájában nyert megközeli¬ 
tést". — Thomas Mann új regényének ez a bölcseidül quintessenciája. 
Félig koturnusban, félig biblikusan, kimondhatatlanul szélesen, rész 
ben közvetlenül a költő szavaival, részben közvetve figurái életével és 
gondolkodásával ilyenféle spekulációkat tartalmaz a regény, mintha az 
egykori paleonthológus és jelenlegi misztikus D a c q u e művei csu
pán Thomas Manntól hozzáférhető magánlenyomatban jelentek volna 
meg s az új platonizmust már nem időszámitásunk harmadik századá
ban találták volna fel! S mindez a „tudományosságra" valló hivatkozás
sal. „A tudomány ma igaznak tartja ", — s azután megkapjuk. Daque 
amphibia-ember elméletét. „A tudomány fokozott mértékben arra a 
meggyőződésre jut" — s erre szélesen kiteregeti Dacque Atlantis elmé¬ 
letét. Az ember önkénytelenül is megkérdi: Mi derült volna ki Thomas 
Mann regényébői, ha a költő nem Dacquéra bukkan, hanem Dacque 
egyik konkurrensére, Wirtre. Bizonyára könyve cime „Siegfried" lenne 
s a keleti régészek helyett az északi régészeket tálalná fel. Szinte pirul 
az ember, hogy ugyanabból a kulturából származik, mint a költő, aki 
Németországot széltében reprezentálja. Nem kérdéses, hogy ezt az agy¬ 
rémet „a német szellem bizonyitványaként" értékelik. — Milyen kinos 
ennek az embernek és költőnek a sorsa, akinek része van — s koránt
sem csekély mértékben — műveltségünk és örökségünk létrehozatalá
ban. — Thomas Mann új regénye azt a misztikus eszmevilágot tükrözi, 
amelynek a felvonulását számos német intellektuell igazolja. Ez az az 
eszmevilág, amelyben ezek az intelektuelek békét kötöttek a fasiz
mussal. (A .K.) 

EGY POLGÁR VALLOMÁSAI. A polgár ez esetben M a r á i Sándor 
és a vallomások az ő vallomásai. (Pantheon kiadása.) Örömmel ál

lapíthatjuk meg mondanivalónk legelején, hogy becsületes vallomások, 
már legalább is olyan értelemben, olyan mértékben- és annyira, ameny¬ 
nyire vád és szemrehányás nélkül purifikátori hajlamainál fogva egy 
polgári regényíró magának azt megengedheti. Viszont tárgyilagosnak 
lenni körülbelül annyit jelent, mint befesteni egy piszkosszürke elefán
tot; fehérre, remélve azt, hogy a piszkosszürke elefánt fehér is lesz ez¬ 
á l t a l . Portrét adni a polgárról, amint elmult évtizedeiben idillikus 
környezetében él, makart csokorral kezében egy imitált pálmafa alatt, 
anélkül hogy kihangsulyozná az író ennek a világnak, ennek a szituá¬ 
ciónak és végeredményben világszemléletnek a groteszkumát, ha ha
misításnak nem is, de mindenesetre elhallgatásnak számit. „A polgárt 
akartam megrajzolni", — irta Márai egy interjujában, — „a polgárt és 
nem a polgár karikaturáját." Egy olyan irói szem, mint aminőt Márai 
mondhat boldogan magának, sohasem tévedhet pártoskodás nélkül. Hogy 


