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A művészet erkölcstelensége

Thomas Mann elbeszélését, a Tonio Krögert valaha régen, ifjúkoromban olvastam. Az
elbeszélés az első világháború előtt keletkezett, s az akkori rnüvészkörök eléggé álta
lánosan elfogadott nézetét tükrözte, mely szerint az irodalom és a művészet abnor
mitáshoz és betegséghez kapcsolódik, sőt ezek funkciója. Mann valamennyi alkotásá
ban, a Buddenbrook-háztól kezdve a Doktor Faustusig, hű maradt ehhez a tételhez. A
müvészet forrásának ez a meghatározása kétségtelenül hatott az én írógenerációmra
is, de mintha sértett volna bennünket: elvetettük, mivel túl nyilvánvalóan eredt a
romantikus iróniából.

Nemcsak az évek múlása választ el engem attól a pillanattól, amikor a Tonio
Krögert olvastam. Sajnos (hogy patetikusan fejezzem ki magam) túl sokat láttam
mindabból a szörnyüségböl, ami a huszadik század legigazibb esszenciája. És ez a
tapasztalás nemhogy nem takarta el a Mann novellájában leledző problémát, de még
hangsúlyosabbá is tette. Most már egyetértenék a Tonio Kröger szerzöjével, aki azt
mondta, hogy "az irodalom általában nem hivatás, hanem átok", sőt új érveket is
tennék hozzá.

A müvészröl szólva azt mondja Tonio Kröger: "Kell, hogy valami emberfölötti és
embertelen lényekké változzunk, hogy az emberiséghez csak furcsán távoli és közöm
bös viszonyban álljunk, csak akkor leszünk képesek és egyáltalán hajlamosak arra,
hogy az érzést megjátsszuk. érzéssel játszani, egy érzést hatásosan és ízlésesen ábrá
zolni tudjunk. A stílus, a forma, a kifejezés képessége már eleve feltételezi azt a hű

vös, válogatós viszonyt az emberihez, mi több, föltételez egy bizonyos emberi elsze
gényedést és elsatnyulást."

Ez a nézet ma sokkal jobban érthető számomra, mint fiatalkoromban. Mert azt hi
szem, akkoriban absztrakció volt számomra az "emberiség"; ugyanakkor ma megkín
zott, sebesült, haldokló embereknek látom. Ez esetben a "távoli és közömbös vi·
szony" elfogadhatatlan, és Mann véleménye szerint a művészet alapja valami morális
szörnyűség. Nem számít, hogya költő, a müvész éppoly .Jiüvösen" viszonyulhat ön
magához is, azaz kettéval hat, mint az, aki ironikus szemtanúként és megfigyelőként

viselkedik, amikor őt magát kísérik a vesztöhelyre. Erkölcsileg nehezen elfogadható
ez a távolságtartás, és csak gyanús lehet az a tevékenység, amely mindent ennek kö
szönhet. Tegyük fel, Mann példájából kiindulva, hogy a művészet az abnormitásban
gyökeredzik, egy többé-kevésbé leplezett betegségben, s hogyamorális nyomorékság
ennek az abnormitásnak egy része. Miféle következtetést vonhatunk le ebből? Az
írók és művészek általában a tökéletességre hivatkoznak, mint döntő érvre. A mes
termű, úgymond, már puszta létével, a puszta esse által megváltja a sötét belső mű

veleteket, melyekből fakad. Ezt esetleg el is fogadhatjuk, de akkor minden tökéletes
séget bizonyos adóssággal terhelten látunk, tudjuk: valami árat kellett érte fizetni.
Más szóval: nem csupán a lét esztétikai értelmével gazdagodik, s afféle morális köte-
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lességgé válik. Egyébként szívesen szűkítem elmélkedésem köré t, s a "művészet"

címszó alatt mindenekelőtta költészetre gondolok. A költészet alapja a szavak olyan
kapcsolata, amelyek együttesen tartós hatóerőt nyernek, s amit rni generációkon át
olyan szükségszerűnek és természetesnek tartunk, akár a csigaház tekervényeit. A
lengyel olvasó például éppúgy érzékeli a Pan Tadeusz egyes verssorait, mint a mű

egészét. De hogy ez létrejöjjön, ahhoz legalább egy feltételnek meg kell lennie: ez a
szavak és a valóság kapcsolata, ezt a rejtélyes kapcsolatot pedig, valljuk be, korsza
konként más törvények uralják. Mégis elfogadom, hogy mindig beigazolódik a régi
elmélet a müvészetröl, mint utánzatról, mint mimézisröl, még akkor is, ha a müvészet
már nem viseli az "Úristen unokája" megtisztelő címet, mint a középkorban, mivel
akkoriban úgy mondták: az Úristen leányát, a természetet utánozza.

Tehát, amennyiben olyan fontos a valóság, sem önmagunkat, sem másokat nem kí
mélve felállíthatjuk azt a századunk írásművészetérenem túl dicséretes tézist, mely így
hangzik: a költészet s egyáltalán az irodalom (ha egyáltalán létezik olyasmi, mint iroda
lom) egyre erőtlenebb azzal szemben, amit valóságként érzékelünk, azaz öncélú nyelvi
tevékenységgé, écriture-té válik. Kétségtelen, a költők mindig függtek elődeiktől, épp
úgy utánozták őket, mint ahogyan lázadoztak mestereik ellen, de azt gyanítom, hogy a
mai törekvések, a nyelvanyagába, mint tisztán irodalmi vonatkozású tükörrendszerbe
való menekvés, abból származnak, hogy a valóságot túl súlyosnak érezzük.

Mit tartok valóságnak? Valószínűlegnem ugyanazt, mint egy amerikai költő. Lehet,
túl szélsőséges a példa, amit választok, de igen sokatmondó. Amikor Kaliforniába ér
keztem, sokat foglalkoztam Robinson Jeffers kötészetével. Véleményem szerint egészen
kiváló költő, akit igazságtalanul taszítottak a feledésbe arról a piedesztálról. melyre a
húszas években emelték, amikor Walt Whitman mellett a legnagyobb amerikai költő

nek tartották. Jeffers tudatosan ellenállt a francia szimbolizmusból eredő avantgard di
vatnak, szabályos, áttetsző mondatokkal fogalmazott, azt írta le, ami számára a legreáli
sabb volt, a Csendes-óceán partját a háza környékén, Carmel városkában. Ám Jefferst
olvasva felfedeztem, hogy azok a narancssárga-ibolyalila alkonyatok, a pelikánok röpte,
a halászbárkák a hajnali párában, mindaz, amit ő oly híven ábrázolt, akár egy fénykép
felvétel, számomra tökéletes fikció, és hogy Jeffers, aki az .Jnhumanism" - ahogyan ő

nevezi - mellett tett hitet, egy Friedrich Nietzsche filozófiájából és a biológia-tanköny
vekböl kölcsönzött gondolati pillérekre felépített művi világba húzódott. Arra is ráéb
redtem, mennyire nem szeretem a Természetet. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy
érzéketlen vagyok a hegyek, erdők, tengerek szépsége iránt. Egyszeruen a természet,
mely annyira jelenvaló az amerikai költők képzeletében, és amelyet ők annyira azono
sítanak a valósággal, s amely akkor a lehető legkonkrétabb, amikor felsoroljuk bioló
giai létünk tényeit: birth, copulation, death - számára e században nem egyéb, mint
öröklött képek nagy múzeuma. Egy múzeumban nem mérkőzhet meg a költészet a vi
lággal, hogy megörökíthessen valamit annak valóságából. Épp Kaliforniában éreztem
meg, erősebben, mint valaha, hogy korunk problémáját a hallatlan rnéretü huszadik
századi események diktálják, melyek kozmikus méretekben jelentkeznek és egy plane
táris civilizáció keletkezését jövendölik, s hogy ez milyen lesz, az a kérdések s nem a
feleletek körébe tartozik.

Tehát - hallom a kérdést -, a költészet és a Történelem, és rni egyéb a Történelem,
ha nem szörnyüségek sorozata: nagyhatalmi megállapodások, melyek tárgya emberi
lények milliói; csaták, tömegmészárlások, koncentrációs táborok, gázkamrák? Félek
mindenféle olyan meghatározástól, mely azt a gondolatot sugallná, hogy a költészet
egy jobb publicisztika, mert nem az. Ám mégsem lehet egyszeruen megfeledkezni
ezekről az eseményekrök ott lappanganak a tudatunk mélyén, és éppen ez a speciális
tudás érezhető a kortárs lengyel költészetben, ez magyarázza meg, hogy amerikai
irodalmi körökben miért értékelik olyan nagyra.
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Századunk tragédiái nemegyszer afféle tesztet jelentettek a kötészet számára, me
lyek lehetövé tették, hogy felmérhessük, mennyi valóságot bír el a költészet. A második
világháború idején Lengyelországban s a gettókban, koncentrációs táborokban kelet
kezett versek elképesztő mennyisége időszerűvé teszi Mann ama állítását, hogy ezek
nek a verseknek szerzöi általában csak emberiek voltak. S amilyen mértékben voltak
emberiek, oly mértékben maradtak alul művészileg, így verseik összességükben
óriási méretű és döbbenetes dokumentummá állnak össze, de nem jelentenek töb
bet. Önmagammal kapcsolatban is észlelhettem ezt a konfliktust, mert ma, az idő tá
volából gyengének érzem azokat a verseket, melyek annak idején meghatották varsói
olvasóirnat, ugyanakor erőteljesnek érzem azokat a sértő gúnnyal, kegyetlenséggel
teli verseimet, melyek akkori intenciója nem is világos. Talán van, aki most elcsodál
kozik, hogy én itt egyáltalán problémát látok. Végül is inter arma silent Musae - há
borúban hallgatnak a múzsák -, és mily csekélyke nyomot hagytak a költészetben a
napóleoni háborúk, az amerikai polgárháború vagy az első világháború. Azt válaszo
lom erre, hogy csalárdak a történelmi analógiák, a probléma nagyon is eleven, a lé
nyege az, hogy korunkban az írott szó egy egészen új jelenséggel találkozott, és hogy
itt nem olyan tömegmészárlásról van szó, amely egy Dzsingisz kánhoz hasonló ural
kodó parancsára történő esemény. Hiba volna az is, ha a huszadik század első felének
eseményeit a .múlt" cimkéjű rovatba írnánk be, mert sok jel arra mutat, hogy a
koncentrációs táborok világa most is és a továbbiakban is, csupán egyike azon for
máknak, melyekben megjelenik a tengermélyből kiemelkedő leviatán, a totális állam,
az Apokalipszis Szörnye. Azok, akik szemtöl szembe kerültek vele, mint ténnyel,
homályosan érezték, hogy semmivé válnak az ember és a társadalom eddigi koncep
ciói, hogy új dimenzió bontakozik ki, mégpedig nem a gaztett óriási méretei, hanem a
személytelensége miatt. Éppen ezért, a költő számára nem lehet közömbös, miképp
viselkedik a nyelv egy ilyen új társadalmi formával szemben, képes-e vagy sem meg
ragadni a lényegét.

Különös jelentőséget tulajdonítok Michael Borwiez ..Ecrits des condamnés cl mort
sous l'occupation alemande" cimű könyvének, mégpedig azért, mert ez az 1954-ben
(Presses Universitaires de France) kiadott könyv döbbenetesen beszédes bevezető

abba a célszerű témakörbe, amely csak manapság kezd kibontakozni a szemiotika,
azaz a jelek tudománya mögül. Borwitzot a totális birodalom által halálra ítélt em
berek tapasztalatai és a nyelv között fennálló ellentét foglalkoztatja, mellyel ezeket a
tapasztalatokat közölni tudták. Ezt mindig az őket a háború előtt formált kulturális
környezetre jellemző, hagyományos, öröklött nyelv segítségével tették. Szavakkal
akartak nyomot hagyni, de ugyancsak keresték a módját, hogy fejezzék ki azt a tudást,
mely teljesen új volt, s gyökeresen külőnbözött a valóságról alkotott addigi tudásuk
tól. És a nyelv nem engedelmeskedett; mintha kész toposzokba és formulákba húzó
dott volna, szinte menedéket keresve bennük. Feltehetőleg Borwiezéhoz hasonló
következtetésekre jutnak azok a kutatók is, akik a szovjet börtönökben és táborok
ban keletkezett nagy mennyiségű irodalmat (verseket, dalokat, cellák falára rótt fel
iratokat) analizálják.

De mi köze mindennek a most, a huszadik század utolsó negyedében Amerikában,
Angliában vagy Franciaországban írt versekhez? Mivel folyamatosan érintkezem ez
zel a költészettel, méltányosnak kell lennem, azaz kénytelen vagyok arra a megálla
pításra szorítkozni, hogy hallatlanul ritkán fedezem föl benne azt, amit én valóságnak
tartok. Elfogadom, hogy századunkban kibontakozott valami, amit hiába próbálunk
elnevezni, s amit én provizórikusan "az ember és a társadalom új dirnenziójának"
nevezek. Azt is elfogadom, hogy a költészet, mely erről nem vesz tudomást, és nem
található azon a határvonalon, ahol az új dimenzió megragadásáért folyik a küzde
lem, nem lehet birtokában a kellő erőnek, hogy megválthassa a kórosságot és erkölcs-
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telenséget, melyekböl Mann szerint születik. A költészet és a Történelem viszonya
korántsem azt jelenti számomra, hogy a költőnek folyvást a kínok színhelyeit és a
szögesdróttal körülkerített térségeket kell látogatnia képzeletében. Ellenzöje vagyok
a rögeszmés múltba-fordulásnak, és sok erőfeszítést tettem azért, hogy Kaliforniában
írott verseimben magam mögött hagyjam azt, ami volt. Mégsem tudok nem lázon
gani, amikor a század első felének eseményeivel kapcsolatban olyan, a nyugati or
szágokban elterjedt fogalmakkal találkozom, melyeknek semmi közük a történelmi
igazsághoz. E nézetek szerint a dolgoknak megvan a maguk természetes menete, mi
vel az ember mindig és mindenütt ugyanaz, bármiféle országban vagy rendszerben is
él. A dolgok természetes menetét összezilálták a nehezen felfogható kataklizmák,
melyekért a hatalmas kényurak a felelősek, Hitler vagy Sztálin, de minden elrendező

dött, vagy ha nem, akkor majd elrendeződik. Azaz, ahogyan a címke hirdeti, melyet
nemrégiben egy autón láttam: One Earth. One Humanity, One Spirit. Az ilyen értelme
zés teljességgel számításon kívül hagyja azt a lehetőséget, hogya rend állítólagos fel
bomlása csak az első fázis volt, bevezető ahhoz, ami ma ránk leselkedik, ha bevalljuk,
ha nem; nem agyrémek áldozata az, aki az emberekre leselkedő halálos veszedelmet
lát annak az eszmének puszta megjelenésében, hogy az Állam a munkaadó, az embe
rek birtokosa, úgy a testüké. mint a lelküké. Az ilyen Állam szükségszerüen a nyelv
birtokosa is, tehát olyan jelentéssel tölti meg a szavakat, amilyenekkel neki tetszik.
Minthogy a huszadik század történelme a saját csillagpályáján mozgó emberi parány
személyiségébe vetett, néhány ezredév óta őrzött reményt veszélyezteti leginkább.

Borwiez könyve kimutatta, hogy az egyszeru emberek, akik nem müvészek, az örök
lött nyelv konvencióiban rögzítik döbbenetes, elmondhatatlan tapasztalataikat. Eze
ket a konvenciókat töri meg a költészet (sajnos, csak azért, mert "hűvös, válogatós
viszonyban" van az emberiséggel). A huszadik század költészetének története az egy
mást gyors ütemben követő változások sorozata, ezért a mai költői nyelv hallatlanul
távol áll az 1900-as év költői nyelvétől. De amilyen gyorsan követik egymást a stílus
változatok, éppolyan gyorsan merevednek konvencióvá és válnak szinte beváltható
zsetonokká. Ez is új jelenség, jellemző a századunkra: szinte versenyfutás van az
egyre kevésbé valóságos szó és az egyre némább valóság között.

A hatásos művészet feltétele - mint már mondottam - a valósággal való kapcsolat,
amit azonban nem szabad úgy értelmeznünk, mint ahogyan azt a tizenkilencedik szá
zadban értelmezték. Tudjuk hogy az írott szó müvészete, az esetben is, amikor látszólag
menekül a rnimézistöl, mimézisként bizonyítja maradandóságát, akkor is, ha ez nem
azonnal látható. Például szolgálhat Franz Kafka különös müve, az a csodálatos mü,
amelyben az Állam-leviatán jellemzöi hamarabb megfogalmazódtak, mintsem mate
riális formát öltöttek volna. Kafka megjelenése egyidejű azzal a történelmi mutáció
val, amely ellenáll meghatározásainknak, bár a filozófusok és szociológusok rengeteg
terminust sugallnak nekünk. Bármi is volt a háttere Kafka rögeszméjének és betegsé
gének, ami önmagában igazolja Mann diagnózisát, mégis, hatalmas akarattal igyeke
zett hű maradni a valósághoz. Ugyanakkor egész műve azt tanúsítja, hogy elérkezett
az ún. realisztikus ábrázolás alkonya, és hogy mégis lehetséges legyen, léteznie kell az
ábrázoló egyednek - mint már említettem -, a maga csillagpályáján mozgó egyednek.
Kafka éppúgy, mint a höse, cselekvésképtelen, mivel mások irányítják a cselekvéseit,
és a hatalomban olyan erőket fedez fel, melyek legjellemzőbb tulajdonsága a minden
hatóság és az arcnélküliség. Csupán azt lehet ábrázolni, aminek tapintható formái
vannak, ugyanakkor egészen más taktikát kell alkalmazni, ha egy sárkánnyal talál
kozunk, amely láthatatlan, vagy ha meg is mutatkozik, akkor ezt minden alkalommal
más és más formában teszi. És Kafka ezt a másfajta taktikát alkalmazza, az emberek
és események ábrázolását példázatokkal és metaforákkal helyettesíti. Minden utána
következő költő számára fontos ez. Azért is, többek között, mert a költészethez, mint
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irodalmi műfajhoz, hosszabb ideig társult a regénynek nevezett irodalmi műfaj,

azután hirtelen arra eszmélt, hogy egyedül van: minden jel arra mutat, hogy a regény
nem képes túlélni a régimódi narráció bukását. A költészet eme elmagányosodása
nem maradhat komoly következmények nélkül, melyeket most még egyáltalán nem
értünk. A költészet nem kerül a regény helyébe, nem foglalja el azt a megtisztelő

helyet, amelyet akkor töltött be, amikor a regényirodalom csak vásári portéka volt.
Ellenkezőleg: úgy látszik, az egész irodalmat fenyegeti az az ódium, amely a regényt
utolérte, amit az idejüket becsülő emberek már nem olvasnak. Ugyanakkor a versek
és költészeti publikációk (melyeket szintén nem olvas senki) mennyisége elképesztő

gyorsasággal nő, mintha a céljától és feladatától megszabadított nyelv önmagához
beszélne. Nem cselekedni, eltűrni; hogy mások irányítsák cselekedeteinket - ezt
Kafka tragédiának érezte, de lehetséges, hogy fél évszázaddal a halála után már
higgadtan elfogadjuk, belenyugszunk abba is, amit a francia strukturalistáknál jóval
hamarabb, Gombrowicz így fogalmazott meg: nem mi beszélünk a nyelv által, a nyelv
beszél általunk.

Igen, tagadhatatlan, korunk nagy felfedezése az, hogy a nyelv uralkodik fölöttünk.
Állítólag csak annyira vagyunk képesek kifejezni magunkat, amennyire a nyelv,
mindig függően a történelemtól. ezt megengedi. Nemcsak a költők tudják ezt, hanem
a hatalmon lévők is, akik céljaiknak megfelelően változtatják meg a szavak értelmét.
De épp a tiltakozás ellene, a valóság nevében, határozza meg az írott szó elleni
támadásomat. Ugyanis teljesen más, tudomásul véve a nyelv önállóságát, tapintható
és érzékelhető sablont látni valamiben, ami nyelven túli, s megint más kijelenteni,
hogy ilyen sablon nincsen. Minden bizonnyal nagyon sok félreértésnek teszem ki
magam, ha a valóságra hivatkozom, mert egyetlen filozófia szeminárium sem meríti
ki a mimézissel kapcsolatban felmerülő kérdéseket. Kiteszem magam annak is, hogy
megidézem a realizmus szellemét, valamennyi ostoba epithetonnal együtt, melyeket
gyakran hozzátesznek.

Összegezve: fiatalkoromban fellázadtam az ellen a művészportré ellen, amelyet
Thomas Mann Tonio Kröger című elbeszélésében találtam, az ellen, hogy az író össze
függést lát az alkotótevékenység és a neurózis, a belső lepusztulás között. De ezt a
kölcsönös függőséget másképp is értelmeztem, mint ma, vagyis inkább azt, ami ebből

következik, amiben talán egyet is értettem Mann régi intenciójával. Az első világhá
ború előtt a művész kiváltságossága, mint az olyan emberé, aki démoni erők hatal
mában van, különféle előjogokat szavatolt. s így vagy úgy kapcsolódott a "művészet

papja" elmélethez, amely teória nem bizonyult hosszú életűnek. Az én generációm
kissé már szégyellte ezt az elméletet. De előfordul, hogy egy elmélet évek múltán más
érzelmi és értelmi töltetet kap, és számunkra többé már nem ugyanazt jelenti. Tonio
Kröger azt mondja, hogya "költészet bosszú az életen". Ez vitathatatlan. Mégis, mást
jelentett ez a mondat a jómódú, polgári Münchenben, 1914 előtt, amikor még tartott
a tizenkilencedik század, hiszen csak az első világháború kirobbanása jelentette en
nek végét Később a költő tapaszta Ihatta. milyen fájdalmasan érinti erkölcsi közérze
tét annak a ténynek tudomásulvétele, hogy nem a legnemesebb, legemberibb, ösztö
nök a szövetségesei, hanem az ő "furcsán távoli és közömbös viszonya" - akkor is,
amikor az embertelenség ellen ír verset. És éppen ez, ahelyett, hogy kivételezetté
tenné a költöt, inkább növeli igényeinket a költészettel szemben, melyet állandóan
elégtelennek érzünk, azaz tökéletlennek. s így elégtelenül váltj uk meg eredendő

bününket.
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