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THOMAS MANN „FELIX KRULL"JÁNAK MOTÍVUMAIRÓL 

A mii keletkezéséről és fogadtatásáról 

Az irodalmi alkotás lélektani motívumainak konkrét vizsgálata szempontjából Thomas 
Mann életműve nagyon gyümölcsözőnek látszik. Hiszen az író számos önéletrajzi vonatkozású 
írásában boncolja saját alkotásainak motívumait és ez az anyag — figyelembe véve Th. 
Mann nagy pszichológiai éleslátását és önvizsgáló képességét — rendkívül értékes. Az ön-
vallomások és autobiográfiai jellegű írások bősége Th. Mannái némileg ellensúlyozza azt a 
ku ta tó számára kedvezőtlen körülményt, hogy az író levelezése, naplói, feljegyzései stb. 
döntő többségükben még nem láttak napvilágot és így a bennük rejtőző anyag ma még nem 
értékesíthető. 

A Thomas Mannról szóló igen ki ter jedt irodalomnak számomra hozzáférhető részében 
alkotáslélektani szempontok csak itt-ott, elvétve, mellékesen vetődnek fel, s e szempontok 
alig mennek túl azon, ami Mann autobiográfiai jellegű írásaiban már megtalálható. 

A következőkben kísérletet teszünk arra, hogy Th. Mann utolsó, töredékként fennmaradt 
művét — Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Der Memoiren erster Teil —az alkotás 
lélektana szempontjából elemezzük. 

A Krull keletkezéstörténetének már külső körülményei is figyelmet keltenek. Az író 
1910-ben látott hozzá a szélhámosregény megírásához, de mintegy hatvan-hetven oldal után 
abbahagyja , mert a parodisztikus stílus, amelyet alkalmaz és amely a műtől elválaszthatatlan 
(a regény ugyanis a Dichtung und Wahrheit és általában a magasröptű goethei önéletrajzi stílus 
paródiája kíván lenni) — rendkívüli mértékben fárasztja. Az író érdeklődését a szélhámosélet-
rajz befejezésétől a Halál Velencében mondanivalója vonja el, amely mű 1911-ben napvilágot 
is lát. A Krull hosszú ideig — évtizedekig — töredék marad . 

A mű folytatásának gondolata 1943-ban vetődik fel ú j ra , a József-tetralógia befejezése 
utáni témakeresés idején. Az író naplójában erről ezt olvashat juk: , ,K" (a feleségem) meg-
említi, hogy fo ly ta tha tnám a Krullt, amit barátaink gyakran követeltek r a j t a m . A gondolat 
nem egészen idegen számomra, úgy vélem azonban, hogy a József megírása óta már túlhaladott 
és elavult az egész terv, hiszen még azokból az időkből származik, amikor a művész-polgár 
probléma volt az uralkodó. Tegnap este olvasás és zenehallgatás4közben mégis elérzékenyülten 
barátkozgat tam azzal a gondolattal, hogy ismét hozzáfogok, főleg életem egységének a szem-
pontjából. Megvolna a maga varázsa, ha harminckét esztendő után ismét ot t folytatnám, ahol 
a Halál Velencében előtt hagytam abba, ti. ennek kedvéért szakítottam félbe a Krullt. Minden 
fő- és mellékművem csupán közbeszúrásnak — igaz, hogy egy emberöltőt ki tevő közbeszúrás-
nak — bizonyulna abban a vállakózásban, amit az író harminchat esztendős fejjel kezdett el. 
Előnye az, hogy régi alapra építhetünk tovább." 1 

1 Th. Mann: Die Entstehung des Doktor Faustus. Roman eines Romans. — Th. Mann: 
Gesammelte Werke. Aufbau Verlag. XII . kötet . 190—191. 1. Magyarul: A Doktor Faustus 
keletkezése. (Budapest , 1961) Fordí to t ta : Pödör László. — 28. lâp. 
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Az író ekkor egy ideig ingadozik a Krall folytatása és a Faust-téma feldolgozásának terve 
között . A Krull anyagával való foglalkozás közben azonban érdekes, s önmaga számára is 
csodálatot keltő eredményre jutott . A naplóban erről ez olvasható: „ rádöbbentem: a Faust 
anyagát belső rokonság fűzi a Krull- témához (a magányosság motívuma révén, amely az 
egyiknél tragikus-misztikus, a másiknál humoros-bűnügyi vonatkozású); ma mégis az előbbit 
érzem számomra megfelelőbbnek, időszerűbbnek, sürgősebbnek, feltéve, hogy egyáltalán 
megvalósítható . . ."2 Ezér t úgy döntött , hogy a szélhámosregény folytatását még elhalasztja. 

Ú j ra eltelt közel egy évtized: a Doktor Faustas (1947) és A kiválasztott (1949) után, 
az idős Thomas Mann e művészileg legmagasabbra törő teljesítményei után té r t vissza fiatal-
kori művéhez — és fo ly t a t j a a gondosan megőrzött régi kéziratcsomón pontosan ott, ahol 
közel félévszázaddal előbb abbahagyta. 

1954 őszén jelent meg a Krull-regény, mint a visszaemlékezések első része. A könyv 
megjelenése előtt az író nyilatkozik a műről és megjegyzi, hogy a regény így is töredék még, 
— de jellegénél fogva — töredék marad, ha kétszeresére felduzzadna is a mennyisége; műfaja 
a kalandregény és mint ilyent tetszés szerint lehet folytatni és tetszés szerint bárhol abba-
hagyni. Mann e nyilatkozatában arra is u ta l , hogy ebben az öregkori művében a humoros és 
talán frivolnak tűnő forma ellenére, sok élettapasztalat és őt személyesen mélyen foglalkoz-
tató gondolat rejlik.3 

Erika Mann visszaemlékezéseiből t u d j u k , hogy az író — immár élete 80. esztendejében — 
izgalommal figyelte a Krull hatását. Ez vol t az első alkalom — írja Erika Mann — hogy a ty ja 
számára műve fogadtatása fontos, alkotói szempontból is érdekes volt: „A k ö n y v örömet kell 
hogy szerezzen az embereknek; kell, hogy szórakoztassa és nevetésre gerjessze őket; csak 
ha ezt teszi, akkor érdemli meg, hogy fo ly tassam" — mondot ta . 4 

Néhány szót szólni kell a mű fogadtatásáról is, mer t — látni fogjuk — az öregkori 
Mann-életmű értékelése a legkevésbé egyértelmű. Már a József-tetralógia megjelenése, de 
különösen a Doktor Faustus u tán az elismerés hangjai mellett erősen disszonáns hangú, olykor 
nem egészen jóhiszemű kritikusok is jelentkeztek. Látni fogjuk, hogy e kr i t ikák egyikében 
másikában rejlő valóságelemek magát az írót is önvizsgálatra késztették és maga a Krull is 
bizonyos fokig válasznak is íródott — igazolásnak és főleg önigazolásnak. Miről is van szó? 

A Mann öregkori életművével kapcsolatos kifogások részben a vallásosság nevében 
ítélik el a József, a Doktor Faustus, A kiválasztott módszerét és szemléletmódját; a mítosz és 
vallásos képzetek pszichologizálószétrombolását,frivolitást vetnek szemére.6 Másrészt e kései 
művek parodisztikus i rányá t teszik szóvá; a paródiában ugyanis hideg art iszt ikumot látnak, 
az igazi művészi alkotózseni hiányát. 6 Nem ide tartozik annak a kérdésnek vizsgálata, mik a 
motívumai az öreg Thomas Mann műve elleni, hol nyíltan politikai és vallási, hol esztétikai 
jelszavakkal fellépő s olykor igen heves állásfoglalásoknak. Tény, hogy a Krull fogadtatását is 
a pro és a contra heves ellentétei határozták meg. Robert Faesi a regényt Mann legsikerültebb 
írásának mondja , 7 kiemelvén gazdag humorát . A Die Neue Rundschau egy, a Krullból kimaradt 
fejezetet közöl.8 A másik „ t á b o r " azonban ugyancsak hal lat ja szavát. A parodisztikus formá-
ban, amely az öreg Thomas Mann alkotását meghatározza, kétes értékű művészi i rányt látnak.9 

2 Uo. 192. 1. — A magyar kiadás 32. lapján. 
3 T h . Mann: Nachlese. Prosa 1951—1955. (S. Fischer Verlag 1955) 194. 1. 
4 E r ika Mann: Das letzte Jahr. Bericht über meinen Vater. (Aufbau Verlag Berlin, 

1956) 11. 1. 
5 í g y pl. Hans Egon Holthusen: Die Welt ohne Transzendenz (1941). 
6 V ö . Walter Muschg: Tragische Literaturgeschichte. (Francke Verlag Bern. 1953) 

425—426. 1. 
7 Vö. Robert Faesi: Thomas Mann (Atlantis Verlag, 1955). 
8 Ein nachgelassenes Kapitel aus F. Krull — Die neue Rundschau 1957/2. 
9 Das kleine Lexikon der Weltlitteratur. Stut tgar t 19562 (H. Pongs szerkesztésében.) 

Th. Mann címszó. 
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Beda Allemann a mítoszok paródiájában és ironikus bomlasztva fenntar tásában mű-
vészi kiúttalanság jelét véli felfedezhetni, különösen a Felix Krull esetében,10 amely a Hermes-
-mítosz ironikus-parodikus, szatírjátékszerű feldolgozása. A továbbiak szempontjából igen 
fontos újra hangsúlyozni, hogy az ilyesfajta kri t ikai szempontok nem egészen újkeletűek, 
hanem már jóval a Krull megjelenése előtt kezdtek felbukkanni. 

A mü alapeszméje 

Már az eddigiekből kiviláglott, hogy Mann számára a Krull-ban feldolgozott proble-
mat ika igen lényeges, művészi és emberi egzisztenciáját legmélyebben érintő, végső elemzésben 
a Doktor Faustusban feldolgozott kérdésekkel rokon. A fentemlített nyilatkozatban a mű 
alapgondolatát jellemezve, írja: „ E s führ t wohl seine Grundidee von einst, die travestierende 
Übertragung des Künstlertums ins Betrügerisch—Kriminelle getreulich durch, hat aber unwill-
kürlich an innerer Weite und Erfahrung gewonnen und sich zu einem vieles aufnehmenden 
humoristisch-parodistischen Bildungsroman ausgewachsen."11 

Bizonyos, hogy a műnek megvan a maga teljes értelme mint humoros-, szélhámos-, 
pikareszkregénynek is. Ezen a síkon a Krull a hellenisztikus kor regényének és a reneszánsz 
kalandos-, szélhámos-regényeinek folytatása, illetve törvényes utóda. Ám mind a mű objekt ív 
kvalitásai, mélységei, mindpedig az író kifejezett utalásai és vallomásai arra kényszerítenek, 
hogy megkeressük a mű rej te t tebb mondanivalóját és szimbolikáját, elvontabb problematiká-
já t , ironikus utalásait és parodisztikus stílusának célzásait. 

Hadd emeljünk ki a műben érintett problémák közül néhány legfontosabbat, hogy — 
célkitűzésünknek megfelelően — ezek lélektani gyökereit is megpróbáljuk feltárni. A leg-
fontosabbaknak a következő kérdések látszanak: 

a ) a művészi lét problémája, 
b) humor és irónia, s viszonyuk a komikus műfajban, 
c) a paródia és szerepe a modern művészetben. 

A művészi lét problémája 

Maga Mann vall arról egyik fenn idézett nyilatkozatában, hogy a szélhámosság feno-
ménje mögött a Krullban voltaképpen a művészi lét problematikája rejlik. Ha mármost e mű 
„já tékszabályaihoz" tartozik, hogy egy más síkra, ti. a szélhámos-bűnöző lét síkjára transzpo-
nálja a problematikát , akkor az elemző megértés feladata, hogy „visszahelyezze" azt eredeti 
helyére, azaz a szélhámosról mondot taka t „lefordí tsa", alkalmazza a művész életére vonatko-
zóan. Ezáltal válik lehetségessé, hogy a Krull-ban lévő autobiografikus elemeket, célzásokat, 
a beleépített önvallomásszerű anyagot felismerjük, illetve kihámozzuk, továbbá, hogy a 
Krull valóságos problematikájához közelférkőzzünk. 

Művész és szélhámos — e két életforma között a pszichológia nem egy rokonvonást 
lát ; különösen a polgári életformához való viszony tekintetében. Thomas Mann a művészről 
írva többször utal a művészi egzisztencia e pszichológiai adottságára,1 2 amit egyébként már a 
közfelfogás is észrevett és a bohème fogalmával jelzett. 

Krull, a szélhámos tehát nem más, mint félresikerült művész; szélhámoséletét csak vele-
született és nagy gonddal fejlesztett művészi képességeinek segítségével folytathat ja , amilye-
nek pl. az u tánzás képessége, a más életekbe való beleélési képesség, művészi adottságok, a 
formák iránti erős érzék, álmodozásra való haj lam stb., stb. 

10 Vö. Beda Allemann: Ironie und Dichtung (Verlag Günther Neske; Pfullingen 
1956)—160. 1. 

11 Th . Mann: Nachlese (i. k.) 194. 1. 
12 Lásd р. о. Thomas Mann: „lm Spiegel" (1907) — Gesammelte Werke XI I . 247. I. 
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A Krull felett ott lebeg a Hermes-mítosz levegője — mégha Hermes neve és „viselt 
dolgai" parodisztikus formában jelennek is meg a műben. l b De Hermes szférája: a művészeté. 

Ezért volt lehetséges nem egy autobiografikus jellegű adalék beleépítése a műbe, sőt 
azért adha t ta Thomas Mann sa já t művészi elvei egyikét-másikát Krull szájába. 

Ami az autobiográfiai részleteket illeti, azok eléggé szembetűnőek: A kiadós és mély 
alvás a fiatal Krull számára a testi-lelki regenerálódásnak éppoly fontos, élettanilag és pszi-
chológiailag egyaránt rendkívül jelentős eszköze volt14 — akárcsak Mann számára.15 Közös 
tulajdonsága a regényhősnek és alkotójának: mély averzió az elavult német iskolarendszer, 
a lélekőrlő középiskolai szellem irányában. Az író nemcsak nem rejti véka alá, hogy hősének 
bizonyos dolgokban sa já t vonásait kölcsönözte, hanem néha félre nem érthető módon alá is 
húzza ezt a hasonlóságot. Krull kedvenc gyermekkori szórakozása volt , hogy valamely magas-
rangú személyiség szerepébe beleélte magát és egész napjá t e szerepet játszva, e szerep méltó-
ságának bűvöletében töltötte. Mármost Mann egyik önéletrajzi jellegű kis írásában arról vall, 
hogy saját kedvelt játéka volt a „szerepjátszás", és pedig —ez igen figyelemreméltó ! — éppen 
egy Károly nevű tízesztendős herceg szerepébe képzelte magát Mann, akit regényhőse Krull 
is „megjá tszot t" . 

Érdemes egymás mellé tenni a regény szövegét és az önéletrajzét, az egyezés csaknem 
szószerinti: 

Felix Krull (1911) 
Ich erwachte zum Beispiel eines Morgens mit 
dem Entschlüsse, heute ein achtzehnjähriger 
Prinz namens Karl zu sein und hielt an dieser 
Träumerei während des ganzen Tages, ja 
mehrere Tage lang fest; denn der un-
schätzbare Vorzug solchen Spieles bestand 
darin, dass es in keinem Augenblick und nicht 
einmal während der so überaus lästigen Schul-
stunden unterbrochen zu werden brauchte. 
Gekleidet in eine gewisse liebenswürdige 
Hoheit ging ich umher . . ,16 

önéletrajz (1920) 
Ich erwachte zum Beispiel eines Morgens mit 
dem Entschluss, heute ein achtzehnjähriger 
Prinz namens Karl zu sein. Ich kleidete mich 
in eine gewisse liebenswürdige Hoheit und 
ging umher stolz und glücklich mit dem 
Geheimnis meiner Würde.1 7 

Egészen csodálatos Krullnak az az „ intui t iv" képessége, hogy néhány — egész kisszámú 
— adat alapján, élethű, plasztikus képet nyerjen és fessen sohasem lá to t t jelenségekről, pél-
dául a luxemburgi főúri kastély mindennapi életéről és, hogy e számára ismeretlen kastély és 
életforma intimitásaival elszórakoztassa a portugál főnemességet, amely pedig valóban jára tos 
ezen életforma minden apró részletkérdésében. Mann itt ismét saját adottságával ruházza fel 
hősét. A Királyi Fenség megjelenése után egyes elfogult kritikusok azt vetették Thomas Mann 
szemére, hogy nem ismeri közvetlen tapasztalásból a királyi udvarok életét s ezért torz képet 
rajzolt róla. Mann erre így válaszolt: „Sie überschätzen die Vorteile, welche eine normale 
Erkenntnisfähigkeit aus täglicher, gewohnheitsmässiger Anschauung zieht, und sie unter-
schätzen die seltenen und guten Dinge, die man Intuit ion und Beobachtung nennt. Wenn ich 
zwanzig Minuten lang einem Wittelsbacher zugesehen habe, wie er in einem Ballsaale Cercle 

13 A Hermes-mítosz paródiája pl. az, hogy Krullnak alkalmilag tolvajszerepet kell 
játszania. 

1 4 Th. Mann: Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. (Gesammelte Werke. VIII . 
kötet.) 272. 1. 

15 Vö. Th. Mann: Süsser Schlaf (1909) — Gesammelte Werke XII . 351. ff. 
111 Die Bekenntnisse. . .(i. k.) 274. 1. 
17 Th. Mann: Kinderspiele (1930) — Gesammelte Werke. XII . 364. 
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hält, oder Wilhelm dem Zweiten, wie er eine Grundsteinlegung vornimmt, so habe ich inten-
sivere, wesentlichere, mitteilenswertere Eindrücke von Fürs ten tum und Repräsentation gewon-
nen als irgendein Hofmarschall in zwanzig Dienstjahren gewinnt."1 8 

Ugyanabban az évben, amelyben e válasz megjelent , látott napvilágot a Kruil első 
részlete is (1910); a Krull-figura egyes vonásai — intuit iv konstrukciós képesége, alkotó fan-
táziája — ugyancsak válasznak és művészi önigazolásnak lehettek szánva. A művész sa já tos 
módon szerzi ismereteit és többet tud kihozni önmagából, mint amennyivel — látszólag — 
rendelkezik: Ein Schelm gibt mehr als er hat.™ 

Az önéletrajzi részletek beleépítésénél még figyelemre méltóbb, hogy Mann nemegyszer 
saját művészi elveit mondat ja el Krullal . Zouzouval, a portugál professzor lányával való 
beszélgetésében — udvarlás közben — fejtegeti Krull a művészi látás feltételeit: „Mindig 
meg kellene kísérelnünk, hogy minden dolgot, a legmegszokottabbakat is, melyek létezése 
magától értetődőnek tűnik fel, friss, ámuló szemmel, mintegy első ízben nézzük. Ezáltal a 
dolgok visszanyerik bámulatos vol tukat , amely a magától értetődőségben elenyészett, s a 
világ friss látvány marad ; másként azonban minden elenyészik, az élet, az öröm, az ámulás."2" 
Ez nyilván a Thomas Mann-i ars poetica egyik maximája . 

Önvallomásszerű az érdeklődés ciklikus visszatéréséről szóló mondat is: „Életünk során 
mindig erősődve nyilvánulnak meg korai hajlamaink"2 1 — hiszen Mann nagy témái: a bibliai 
anyag, a Faustus-téma és maga a Krull is évtizedes érlelődés után nyertek művészi megformá-
lást. 

Mann esztétikai álláspontját fej t i ki Krull a márkival való beszélgetésében tréfa és 
komolyság viszonyára vonatkozóan: „ vannak tréfák, amelyeket nagyon is komolyan 
kell venni, különben ku tyá t sem érnek. Egy jó tréfa csak akkor sikerül, ha az ember teljes 
komolyságát veti bele."22 Ez a mondat nemcsak a t réfás műfajok esztétikai rangját aka r j a 
megvédeni, nemcsak tréfa és komolyság dialektikus egybefonódására uta l (amit a shakes-
pearei művek reprezentálnak legnagyszerűbben), hanem a tréfa egy sajátos formájára: a teoló-
giai humorra, a teológiával összefonódó iróniára is. Krull itt mintha némileg kiesne szerepéből; 
hiszen csak a Faustus olvasói t udha t j ák , mire is történik itt utalás. Zeitblom mondja a ter-
mészet bűnös voltával tréfálkozó, gúnyolódó Leverkühnnek: „Te t réfá idat komolyabban 
szoktad venni, mint komoly beszédedet."23 Krull maga aligha érthette meg „ s a j á t " mondatának 
e mély, célzással teli értelmét ! 

Thomas Mann a művészlét problematikáját nemcsak életrajzi elemeknek és sa já t 
esztétikai elveinek közvetlen beépítésével viszi bele a /Ou//-regénybe, hanem a műalkotás 
objektív szerkezetén, sőt a regény „meséjén" keresztül is. I t t van pl. a különböző életszerepek 
vállalása Krull részéről. Krull azért t u d t a magát oly könnyen beleélni egy idegen életszférába, 
mert már e szerepcserét megelőzően mintegy kettős életet folytatott; hol pincér volt, hol elő-
kelő úr, mindkét szerepet élte, de valójában, lelke legmélyén egy sem volt a ke t tő közül, hanem 
valami más, aminek e két szerep csak megjelenési fo rmája . Amit Thomas Mann Krullról s a 
személyiség és szerepei viszonyáról mond, az tökéletesen talál az írónak hőseihez viszonyáról. 
Vajon kivel azonos a Faustus írója, a démonikus jellemű Leverkühnnel, vagy pedig a humanista 
Zeitblommal? Mindkettővel, ám ugyanakkor egyikkel sem teljesen. Aminthd^y a Szélhámos 
vallomásaiban olvassuk saját kettős életére vonatkozóan: „ így hát mindkét esetben á l ruhát 

1 8Thomas Mann: Über ,,Königliche Hoheit" (1910) — Gesammelte Werke XII. 360. 1. 
" T h o m a s Mann: Die Bekenntnisse... — Gesammelte Werke VIII . 626. 1. 
20 Uo. 649. 1. — Magyarul: Egy szélhámos vallomásai. Ford í to t t a : Lányi Viktor . 

(Űj Magyar Könyvkiadó, 1956) 471. 1. 
21 Uo. 588. 1. — A magyar kiadásban a 399. lapon. 
22 Uo. 524: Denn est gibt Spässe, die sehr ernst genommen werden wollen oder es ist 

nichts damit . Ein guter Spass kommt nur zustande wenn man all seinen Erns t an ihn se t z t " . 
(A magyar kiadás 325. lapján.) 

2 3 T h . Mann: Doktor Faustus. Gesam. Werke. VI. 254. I. 
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viseltem, és két megjelenési formám közt az álcázott valóság, valódi énem, meghatározhatat-
lan volt, mert nem is létezett ."2 4 

Thomas Mann egész életművén átvonul a művész-polgár probléma. A József-ben a 
probléma olyan megoldást nyer, hogy szellem és szépség nem ellentétesek, hogy lehetséges a 
két princípium szintézise, s ezzel — ideális esetben — megszűnik a szellemi ember vágyódása 
a nem szellemi létszférák felé. Józsefben szellem és szépség egységet alkotnak. J á k o b fia nem 
vágyódik — mint Tonio Kröger — a tucatemberek, a szellemtől idegen szépségek felé. Ű maga 
kelt vágyódást. A művész-polgár probléma tehá t Mann számára megoldódott: a Krullban 
nem kellett ú j megoldást keresnie, hanem a József-regény mot ívumai térnek vissza, — a szatír-
játéknak megfelelő formában. Krull nem egy ajánlatot , csábítást , udvarlást kap polgár- és 
főúri sorból való férfiak és nők részéről: a polgárok vágyódnak a saját polgári szférájuktól 
idegen szépség, a szelleminek és művészinek valaminő megtestesülése felé. 

Érdekes funkciója van ebből a szempontból Krull és az írónő, Mme Houpflé szerelmi 
viszonyának. E szerelmi jelenet közvetlenül a Potifárné jelenet szatírjátéka; t ö b b direkt 
célzás van a szövegben a Potifárné-jelenettel való analógiára. De Mann egy más irányban 
poentírozza ki az epizódot; kiemeli az írónő vágyódását az istenien buta — vagy legalábbis 
annak t a r to t t — liftesfiú i ránt . Az írónő önfeledt szavakkal ünnepli a szellem megalázkodását 
a nem szellemi szépség, az „is teni s tupidi tás" előt t : „A szellem kéjvágyón keresi a nem szel-
lemit, az eleven szépet dans sa stupidité; szerelmes: az örülésig, a végső önmegtagadásig szerel-
mes a szépbe, az istenien ostobába, letérdel előtte, imádja az önmagáról való lemondásnak, 
önmaga lealacsonyításának gyönyörében s megittasul attól, hogy megalázza őt az, aki t szeret."26 

Mindez azonban színtiszta paródia, a Tonio Kröger-féle magatar tás persziflázsa. A tör-
ténelem megmuta t ta , hogy a szellemi embernek a Tonio Krögerben prófétikusan megrajzolt 
magatar tása — a szellemi ember nosztalgiája a nem szellemi létszféra iránt —, a szellemi 
értékek devalválódásának kór tünete . Mann a prefasizmus és a fasizmus tanulságai alapján 
a szellem önlealacsonyításának klagesi elvét és gyakorlatát már legkevésbé sem t a r t o t t a ter-
mészetes, sőt még megbocsátható magatar tásnak sem. Az írónő és Krull jelenetében Mann a 
Tonio Kröger-magatartást a végsőkig élezi, s egyben a gúny és a kinevetés eszközeivel meg 
is semmisíti. A művész-polgár dilemma már valóban nem létezik számára. 

Humor és irónia 

A kri t ika hosszú időn keresztül mindenekelőtt az ironikust látta Thomas Mannban. 
Maga az író teljességgel egyetér te t t ezzel az értékeléssel, olyannyira, hogy az elbeszélő művé-
szetet, mint olyant, már-már azonosította az iróniával, az „apol ló i" szellemmel.26 Szűkebb 
értelemben véve mármost az irónia olyan maga ta r tás t jelent, amely a valóság dolgait , az élet 
ferdeségeit, az egész „emberi komédiá t" elnéző mosollyal t ud ja tudomásul venni. Ebben az 
értelemben használhatta a fogalmat Goethe is a m a nevezetes mondatában, amit Mann oly 
előszeretettel idéz: „Irónia az a csipetnyi só, amely által az elébünk tálalt étel élvezhetővé 
válik."27 Az ironikus szellemű mű elsősorban az intellektushoz szól, s enyhe mosolyt fakaszt 
az olvasóban.' 

2 4 Th . Mann: Bekenntnisse... (i. к.) 505. 1. — A magyar kiadás 301. l ap j án . 
2 61. m. 450. 1. A magyar kiadás 232. lap ján . 
2 6 Vö. M a n n : Die Kunst des Romans (Vortrag für Princeton-Studenten. (1939): 

„Die Kuns t der Epik ist .apollonische' Kuns t , wie der ästhetische Terminus l au te t ; denn 
Apoll der Fernhintreffende, ist der Gott der Ferne, der Gott der Distanz, der Objekt ivi tä t , 
der Gott der Ironie, Objekt iv i tä t ist Ironie, und der epische Kunstgeist ist der Geist der 
Ironie.8 (Gesammelte Werke XI I . 461. .) 

27 Ironie ist das Körnchen Salz, durch das das Aufgetischte überhaupt erst geniessbar 
wird. 
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Az idős Thomas Mann irói ambíciói úgy alakultak, hogy a „magasrendű", e lvontabb , 
intellektuális komikum mellett a nevetés és nevettetés mélyebb, vaskosabb, erőteljesebb for-
máit is igyekszik megszólaltatni. Tiltakozik az ellen, hogy csak az ironikust lássák benne, 
s emellett észre se vegyék a humoristát , holott — mint mondja — „magam a humort, amely 
felbuggyanó nevetésre gerjeszt, mint művészi ha tás t magasabbra t a r tom és saját művészi 
produkcióm hatását illetően nagyobb örömmel üdvözlöm, mint az erasmusi mosolyt, ami t az 
irónia vált ki."28 

Lehet, hogy egyes kritikusok fenn már jelzett íróniaellenes magatar tása, lehet, hogy 
az öreg Mann bizonyos ízlésváltozása mondat ta vele: „Mindig örülök, ha kevésbé az ironikust 
lát ják bennem, mint inkább a humoristát ."2 9 Aligha kétséges, hogy Mannt a Krull írása közben 
a nevettetés vágya inspirálta, a vérbeli humorista ambícíója, aki már ifjúkori regényével a 
Buddenbrooks-sal a nevetés könnyeit fakasztotta. 

A Krull folytatásának egyik fontos lelki mot ívumát véljük felfedezni az öreg Thomas 
Mann humorista ambícióiban. Meg kellett mutatnia önmagának is, a krit ikának is, hogy nem 
lehet beskatulyázni őt a csak-íronikusok közé. Ezért vár ta oly nagy izgalommal — mint 
Erika Mann ír ja — a Krull ha tásá t , fogadtatását . 

A Krull telistele van humoros ötletekkel, részletekkel. Csak példaképp említünk néhá-
nyat . Nevetést keltenek mindjár t a személynevek, amelyek — mint Mannái gyakran — egyben 
jellemzik is viselőjüket: Mme. Houpflé, Prof. Kuckuck.3 0 Milyen árulkodó a személynevek 
hangzása ezekben az esetekben: Geheimrat Streisand, Oberst leutnant von Stralenheim oder 
Adelebsen.31 Zouzou és Zaza nem utolsósorban azért tölthetnek be analóg funkciót Krull 
élményvilágában, mert nevük ti tokzatosan egybecseng. Schimmelpriester (a„penész pap j a " ) 
maga játszik sa já t nevének „etimológiájával".3 2 

Sajátos komikuma van Krull stílusának, beszédmodorának. A szélhámos egyik nagy 
adottsága: ügyesen, jól, „műve l t en" tud beszélni. Miért? Mert amit hall, elraktározza elméjé-
ben és első adandó alkalommal felhasználja, beleépíti beszédébe. Az olvasó, aki tudja , honnan 
és kitől valók a gondolatelemek, a frázisok és fordulatok Krull s t í lusában, jól szórakozik ezek 
ügyes és gyors felhasználásán. Nem egyszer egész mondatok, amelyek más ajakról hangzot tak 
fel és más funkcióban, változatlanul ismétlődnek meg Krull előadásában. Ezzel mellesleg 
Mann önmaga módszerét is parodizálja: hiszen egyes mondatok nála Leilmotiv-szerüen szoktak 
visszatérni, annak a gondolatának megfelelően, hogy az idézetszerűben van valami zeneszerűség. 

Humoros hatás t kelt a „ te rmésze t tudomány" és a természetfilozófia Kuckuck profesz-
szor előadásában. Miféle természettudomány az, amit a professzor előad? Egyes részleteit 
tekintve bizonnyal modern tudomány, hiszen benne van a darwinizmus, sőt a relativitáselmélet 
néhány eleme is. Egészében azonban, a szemléletmódot és az érzelmi beágyazottságot tekintve: 
mitológia és kozmológia, a praeszokratikus kozmológia és a gnosztikus „ tudomány" modern 
jelmezben. A kozmikus dráma főszereplői: a Semmi, a Lét és az Élet egymást felváltva lépnek 
a színpadra, mint afféle mitikus-gnosztikus figurák, mint pl. a Chaos és az Erebos. Az egész 
kozmikus drámának azonban erősen humoros aláfestése van: a világ „ a Semmiből születet t 
és felébresztette a Semmit, amely talán inkább, szívesebben megmaradt volna á lmában , és 
amely ismét álmára vár — a Lét ez, amit Természetnek is szoktak nevezni és ez mindenüt t 
és mindenben egy."33 

2 8 Thomas Mann: Humor und Ironie. Beitrag zu einer Rundfunkdiskussion. 1953. 
(Nachlese. — 167. 1.) 

29 Uo. 
30 Vö. a névvel való pompás szójáték alkalmazását az 549. lapon, (zum Kuckuck — 

pardon, ich wollte keinen Missbrauch.) 
31 Uo. 351. 
32 »Die Natur sagte er, ist nichts als Fäulniss und Schimmel, und ich bin zu ihrem 

Priester bestellt, darum heisse ich Sch.« (285. 1). 
33 Uo. 553. 1. Magyarul sa já t fordításomban közlöm. 
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Ez az antropologizáló természetfilozófia önmagában is komikus hatás t kelt. A regényben 
azonban még fokozzák a komikus hatás t az utalások és vonatkozások: Kuckuck professzor 
kozmológiája „megfelel" a József-regény mitológiai kozmológiájának, amire Eliézer ok ta t ja 
Józsefet. A „ m o d e r n " természetfilozófia ezek szerint az ókeleti kozmológia szat í r já téka. 
Ellenállhatatlanul komikus hatást kelt , amint az ókeleti és praeszokratikus fogalmak és kate-
góriák újra felbukkannak a mai népszerű természettudomány és természetfilozófia csoma-
golásában („a világegyetem, az örök Semmi e halandó gyermeke").34 Kuckuck professzor 
„modern" természetfilozófiája, melynek alapeszméje a természet misztikus egysége, az egye-
temes szimpátia, a német romantika miszticizáló természetfilozófiájának bemutatása, görbe 
tükörben. 

A Krull komikumának egyik legfontosabb forrását érintettük ezzel: a paródiát, amely 
kiterjed a saját életmű egyes mozzanataira is. A paródia az idős Thomas Mann olyan központi 
jelentőségű alkotói problémája, hogy külön kell róla szólani. 

A paródia és szerepe a modern művészetben 

Amikor Mann ifjúkorában a Krull írásába fogott , a paródia mint művészi stílus-lehető-
ség izgatta: hogyan lehet a goethei elegáns stílust egy hozzá nem illő témára alkalmazni: 
„Tréfa ez, játék és fikció. A második, közbeiktatott szerzőnek, „e sorok í rójának" hangja, 
aki felettébb irodalmi fordulatokban dúskál, megnyerően régimódi és naiv a mókásságig."35 

A paródia, mint az irónia stiláris megfelelője és eszköze Mann egész alkotói pályájá t 
végigkíséri. Ez az alapvető szférája a JíÍ2se/-tetralógiának is. Az író tökéletesen t isztában van 
azzal, hogy alkotói lehetőségei ebben a stílusban rejlenek: „Stílus terén én tulajdonképpen 
már csak a paródiát ismerem. Ebben közel állok Joyce-hoz" — jegyezte fel naplójába 1943-
ban.36 

E feljegyzés már a Doktor Faustus írásának időszakára esik. A Doktor Faustus sok 
minden más mellett az ironikus és parodisztikus Mann önvizsgálata is: az ironikus Leverkühn 
eladja lelkét az ördögnek és csak így tudja megalkotni parodisztikus zeneműremekeit — mert 
nála az irónia kizárólagos, az egyedüllét és az emberitől való rideg elhatárolódás dominál. 
Mann megmenti a maga számára a dekadens korszakok e művészi- és stíluslehetőségeit: az 
iróniát részben öniróniává nemesíti, részben humorral fűszerezi, a parodisztikus stílust pedig 
a felszabadító nevetés és hangos kaca j , az önvizsgálat és öngúny eszközévé, valamint régen 
elavult műfajok és formák életrekeltésének eszközévé avatja. 

A Doktor Faustus (1947) u t án , amelyben nagy helye van éppen az irónia és paródia 
problémájának, s a dekadens művészetben vitt szerepüknek, az író egy kifejezetten parodisz-
tikus művel jelentkezik: A kivalasztott-ta\ (1949), egy híres középkori legenda modernizált, 
pszichoanalitikus szellemben való, ironikus feldolgozásával. E vállalkozás muta t ja , hogy Mann 
önvizsgálata a paródia kérdésében teljes győzelemmel, önigazolással végződött; kul túra és 
paródia rokon fogalmak a mi korunkban, e kései korszakban — írja.3 7 

A parodisztikus stílus teljes „rehabi l i tásának" jegyében született meg a Krull-regény 
is, amelyben paródia, játék, travesztia valósággal orgiát ül. Mann nemcsak a goethei önélet-
rajzot parodizálja benne — eredeti célkitűzésének megfelelően —, hanem elsősorban sa já t 

34 Uo. 552. 1. 
35 »Es ist Spass, Spiel und Fiktion. Die St imme des zweiten, eingeschobenen Autors, 

des Schreibers dieser Zeilen, der sich in höchst schriftstellerischen Wendungen ergeht, ist 
gewinnend altmodisch und naiv bis zur Drolligkeit.« Hatzfeld Die Lemminge c. regényének 
ismertetéséből. A szöveget közli Hans Eichner: Thomas Mann. Bern. 1953. 48—49. 1. 

36 Vö. Th . Mann: Die Entstehung des Doktor Faustus (Gesammelte Werke XII.) 
213. I. A magyar kiadás 67. l ap ján . 

37 Vö. Th. Mann: Bemerkungen zu dem Roman „Der ErwühUe" (1951) Gesammelte Werke 
XII . 483. 1. 
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műveit, művészi fogásait, mot ívumait . Meg kell jegyezni, hogy Mann-nál a paródia jobbára 
nem elutasítás, hanem tréfálkozó szeretet jele és ebben is eltér a paródiának attól az irányától, 
amelyet a Fauslus-regényben súlyosan elítélt. 

Saját régebbi művei közül főként és legteljesebben a József-regényt parodizálja, illetve 
azokat az alkotói módszereket és stiláris formákat, amelyeket ott alkalmazott . Igaz, a József-
tetralógia maga is a bibliai tör ténetnek írónikus-humoros, némileg parodizáló feldolgozása: 
a Krull így a József-regény szat í r já téka, játék a já tékkal , az irónia iróniája, vagy stiláris 
síkon: a paródia paródiája. 

A szat í r já tékban a régi tör ténet új jelmezben és ú j színfalak között játszódik. Krull-
-Józsefet nem Rliézer tanít ja mit ikus kozmológiára, hanem egy professzor oktat ja modern 
természetfilozófiára. Netn egy főúri birtokon, hanem egy párizsi szállodában tanulja meg a 
magasabb társaság szokásait és törvényeit. Akárcsak József, Krull is pohárnoki teendőket 
végez pályája kezdetén. 

A szatír játék síkján komikus formákban térnek vissza a József-regény motívumai: 
József Egyiptomba érve megvál tozta t ja nevét, Krull kezdettől fogva vágyakozást érez a 
névváltoztatás iránt. A bibliai történetben a háziszolga valóságos intézmény; Eliézer, az ős-
szolga neve nem is személynév már , hanem öröklődő név a funkció jelölésére; a modern párisi 
szállodában Armand, a liftesfiú nemcsak állását, hanem nevét is á tszármaztat ja Krullra; 
így a személy feloldódik a funkcióban. A fáraó József u j jára húzza gyűrűjé t , ezzel ik ta t ja be 
őt új méltóságába: a márki Krull ú j já ra húzza gyűrűjé t s ezzel a pantomim felavatással ruházza 
rá saját személyiségét. 

Még komikusabb hatást tesz egész kifejezések újrafelbukkanása a teljességgel elütő 
szférában. Mme Houpflé, aki Pot i fárné szerepét játsza, a József-beli Potifárné — egyébként 
mélylélektani „műveltségről" tanúskodó —szavait ismétli: „Nem az anyá t szeretitek tilalmasan 
a nőben?"38 

A bibliai regényben állandóan visszatérő mot ívum a fel- és lemenetel kifejezésekkel 
való költői játék, ami azon alapszik, hogy az egyiptomiak a Nílus folyása szerint jelölték 
az irányt. Lefelé mennek, mondot ták , amikor Északnak tar tot tak és felfelé, ha ellenkező 
irányba igyekeztek. Ebből a modern nyelvfelfogás számára ellenállhatatlan komikum adódik, 
amit Mann sokszorosan ki is használ. A Krull-ban azután megmosolyogja önmagát. Krull látoga-
tást tesz Kuckuck professzor kíséretében a természetrajzi múzeumban. Az őskori állatvilág 
megtekintése u tán Krull megszólal: 

,,—De hát az ember? — mondtam. — Professzor úr az embert ígérte nekem. Hol van ő? 
— Az alagsorban — felelte Kuckuck, — Ha már itt mindent megszívlel, márki, akkor 

lemehetünk hozzá. 
— Úgy érti, hogy föl — elméskedtem."39 

Láttuk a manni József-regény motívumainak, kifejezéseinek, trükkjeinek paródiáját 
a Krull ban. Fent már megmuta t tuk , hogy a mű egyik jelenete a Tonió Krögerben ábrázolt 
magatartást travesztál ja. Emellett más műveit is meg-meg fricskázza egy-egy finoman elhe-
lyezett célzással. A márki anyja pl. fiához címzett levelében elmondja: olyan valószínűtlen 
híreket hallott a márki szépségéről, hogy a fiúnak bizonyára sikerült külsejét akarat i eszkö-
zökkel megváltoztatni és így megfelelő módot talált pour corriger la nature. Itt Mann nyilván-
valóan a Die Betrogene című elbeszélése meséjén gúnyolódik. 

A Krull parodisztikus gazdagsága arra enged következtetni, hogy az író aggályai a 
paródia művészi értékét illetően — egyes kritikusok ellenvetései dacára — teljességgel meg-
szűntek. A paródiában a kései korok kultúrájának megfelelő stí lusformát látott és a paródia 

3 8 Th. Mann: Egy szélhámos vallomásai, (i. k.) 234. lap. — Vö. a József-regény parallel 
helyével: Joseph in Ägypten (Gesammelte Werke. IV. 514. 1.) »Mit der Mutter schläft jeder 
— weisst du das n i c h t . . . « 

3 9 Th. Mann: Egy szélhámos vallomásai (i. к.) 398. 1. 
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legkülönbözőbb formáiban az emberek megnevettetésének kitűnő eszközeit. Erre vonatkozó 
írói konfesszióját is beleépítette a Krull-ba. A márki anyjának fiához intézett levele tar ta l -
mazza ezt az önvallomást: „Hiszen nagy kópé voltál mindig, de mégse hittük volna, hogy 
olyan utánzótehetség vagy és olyan bohókás travesztáló képességgel rendelkezel, hogy egy 
egész társaságot, egy vérbeli királyi herceget is beleértve, meg tudtá l nevettetni és egy gond-
terhelt király szívét majdnem felséghez nem illő jókedvre tudtad deríteni."40 
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40 I. m . 454. 1. 


