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Nemes Nagy Ágnes

THOMAS MANN MINT ÁLARC

Többen ajánlották figyelmembe Nádas Péternek Thomas Mann NAPLÓ-járól szóló 
kritikáját (Holmi, 1989. október), mint érdekeset, sőt jelentősét. Meg is szereztem, el 
is olvastam. A következőkben véleményemet kívánom körvonalazni, nem, nemcsak a 
kritikáról, hanem egy kritikai megközelítésmódról is -  annak magas szintű példáján.

Nádas Péter kritikájának lényege: alaposan leteremti Thomas Mannt, aki külsőleg 
a derék polgárnak, a kor reprezentánsának életszerepét játssza, belülről, NAPLÓ-ja 
szerint azonban végképp leálcázódik, bemutatva nekünk „a liberális személyiség csődjét”. 
Hogy mit kell értenünk „liberálisszemélyiség”-en , az nem egészen világos, de erről nem
csak a kritikus tehet. Hiszen korpillanatunk éppen most, napról napra teszi homá
lyossá -  főleg politikai töltetű -  fogalmainkat, olyanokat, mint: baloldali, jobboldali, 
demokrata, konzervatív, liberális stb. stb. A szövegösszefüggésből azonban eléggé ki
világlik, mit értsünk ezen a liberális személyiségen; nagyjából „európai polgárt”, aho
gyan annak képét Thomas Mann -  kritikusa szerint -  el akarja hitetni velünk. Aki 
pedig nincsen. Legalábbis Mannban nincsen, nem található. Üres álca ő, a „reprezen
táció” maszkja, maga a hamis szerep, akiben nincs egy csipetnyi emberi érzés: szeretet, 
szerelem, részvét, düh, szenvedés, szenvedély. Igaz, ami igaz: nem lehetett valami szív
re borulós személy (alaposabb ismerői szerint); mindent munkájának áldozó, távol
ságtartó inkább, aki olykor szívesen -  bár nagy ízléssel-„reprezentálta” is azt, aki volt. 
Véleményem főleg abban tér a Nádasétól, hogy Mannt valóban annak tartom, aki -  
méghozzá korántsem személye, hanem művei alapján - ,  míg ezzel szemben Nádas... 
De hát éppen erről akarok beszélni.

Kitérhetnék itt a kritika némely önellentmondására; a kritikus hosszan fejtegeti, 
hogy a Napló milyen unalmas, lappáliákról szóló, méghozzá sietősen, csúnya rövidí
tésekkel, ismétlésekkel telve; olyan apróságokat lefirkáló, amelyeknek csak az író szá
mára van jelentésük, s amelyeket elsősorban leendő munkája támaszaiként jegyez fel. 
Másutt viszont így a kritika: „A Naplók-bán megnyilvánuló életének mélyrétege a  menekü
lések és a  szenvedések sötét szövevénye. ” De nem kívánom feszegetni ezeket az egymást ütő 
kijelentéseket, mert nem tartom őket igazi önellentmondásoknak. A kritikus mindkét 
megállapításával egyetértek: a Napló bizony elég unalmas, olykor azonban fel-felvil- 
lant néhány érdekes moccanást az író lélektanában, körülményeiben (lévén doku
mentumértéke nagy)- Bizony-bizony ilyenek ezek az írók: képesek unalmas, csak ne
kik fontos firkálmányokat papírra vetni, hogy morzsáikból majd íróként hasznot húz
zanak. S mindezt nem kívánják az olvasó orrára kötni (lásd a többszöri NAPLÓ-égeté- 
seket szerzőjük által, amire kritikusa is utal).

Itt jegyzem meg: a NAPLÓ-nak (vagy NAPLÓK-nak) csak magyar változatát ismerem. 
Annál többre tartom azt az imponáló alaposságot, amivel a kritikus-író a német és a 
frissen megjelent magyar kiadást összeveti, gondosan rámutatva a magyar szöveg (oly
kor a német szöveg) „cenzúrás” kihagyásaira. S hogy mire vonatkozik a cenzúra? Azt 
is megtudjuk a kritikából, amely szerint a naplóíró -  titkoltan -  homoszexuális vagy 
biszex volt, mi több: saját fiába szerelmes. Ez volna tehát, vagy ez is, az a „botrányos”



956 • Nemes Nagy Ágnes: Thomas Mann mint álarc

pont, amit a naplóíró „feddhetetlen polgári” erkölcse takar. Hogy Thomas Mannt ér
dekelte a homoszexualitás, sőt a testvérszerelem, vagyis családon belüli szerelem, azt 
minden olvasója tudja. Minden olvasója tudja azonban azt is, hogy ezeken kívül még 
szembetűnően sok dolog érdekelte: politika, vallástörténet, a korántsem egyneműek 
közti szerelem sok-sok fájdalmas, olykor boldog változata, a német szellem mibenléte, 
Európa jövője, Faust és a zene, élet és halál, Hanza-városok és olasz lagúnák hideg
meleg tengere. Mindezek nyomai, gyorsan irkafirkált utalásai, néha részletesebb váz
latai jelen vannak a NAPLÓ-ban; s hogy ezek közül éppen a fiúszerelemre vonatkozókat 
tekintsük döntő élettényeknek, az meglehetős elsietett következtetésnek látszik. Amit 
Nádas nyújt: néhány idézet interpretációja csupán, amelytől teljesen eltérő, vele szöge
sen ellenkező interpretációk is lehetségesek. De akár így, akár úgy, akár igaz, akár 
nem, amit Nádas Péter állít, az némileg homályban marad: miért ítéli el Thomas 
Mannt. Azért-e, mert olyan volt, amilyennek ő állítja, vagy azért, mert eme non-kon- 
form késztetéseit elfojtotta, a „reprezentáció”, az életszerep kedvéért. A szövegössze
függésből következtetve inkább az utóbbiért. Mindenesetre hozzávetőleges pre
misszáiból olyan konklúzióra jut, amely -  ilyen komoly toliból -  legalábbis meglepő : 
„Mert a fiú k apaszer elmének tényét és gyakorlatát egyenesen szükségesnek és kívánatosnak kell 
tartani egy férfiú i istenségek tekintélyére és teljesítményére alapozott kultúrában, ámugyanennek 
a szerelemnek a  másik ábrázatáról, az apák fiúszerelméről éppen az apák tekintélyének a  védel
mében mélységesen hallgatni kell. Ezen a  ponton van aláaknázva ez a  kultúra. ” Hallgatni kell 
tehát -  „... ennek a  valamennyiünk életét meghatározó kulturális összefüggésnek a részleteiről”.
-  Csakugyan? -  tűnődik az olvasó. Csakugyan ezen a ponton van aláaknázva kultú
ránk? Csakugyan ez -  tudniillik az apák szerelme a fiuk iránt -  határozná meg vala
mennyiünk életét? Isten tudja: úgy tetszik előttem, mintha életünknek volnának 
egyéb meghatározói is. Legalább árnyalná apodiktikus kijelentését a kritikus, legalább 
hozzáfűzné tőle, mint írótól megszokott, szép mellékmondatait, ékes bővítményeit! 
De nem teszi. Kár; itt bizony elkelne. Lírai versben például akár méltányolhatnánk is 
az abszurdba futtatott egyoldalúságot, gondolatmenetben kevésbé.

Ami pedig az „elfojtás” fogalmát illeti, nagy kár, hogy már kitalálójától, Freudtól 
kezdve elsősorban pejoratív, nem helyeslendő érzelmi udvarral került bele a XX. szá
zadi kultúrába. Kultúránknak ugyanis, sőt egész társadalmunknak nemcsak fennál
lása, de létrejötte sem képzelhető el az „elfojtás” -  magyarul: önfegyelem, önkorlátozás
-  léte és gyakorlata nélkül, lévén ez társadalomalkotó, emberi ösztöneink köztudott 
alapja, amelynek kezdeményei már az állatvilág egyes csoportjaiban is megtalálhatók. 
Hogy egy másik lélektani iskola másik kifejezését használjam: adaptáció nélkül nincs 
társadalom és nincs ember. Vigyázzunk tehát az „elfojtás” lélektani megítélésével.

Visszakanyarodva Thomas Mannhoz: ha valaki netán azt hinné, hogy Nádas kri
tikájában csupán a szexusát elfojtó, képmutató ál- nagyember jelenik meg, az tévedne. 
Nemcsak a szexusról van itt szó, bár az „szenzációs” mivoltában erősen felhívja magára 
a figyelmet. A kritika oly alaposan elveri a port a nagy németen, hogy ép folt nem 
marad rajta. Nem elégíti ki például Thomas Mann vallásos érdeklődése sem. „A vi
lág'ól adható metafizikai elképzelés, mely egyáltalán lehetőséget adhatna a  stilizálásoktól mentes 
gondolkodásra és beszédre, nála teljesen hiányzik...” -  íija a JÓZSEF-tetralógia szerzőjéről. 
(Vajon mit jelent ez a „stilizálásoktól mentes”}) Hogy a szerző át- és újragondolja a XX. 
századi ember viszonyát a hithez egy hatalmas őstörténeti panorámában s annyi más 
művében, az kritikusát hidegen hagyja. Lehet, hogy az a bizonyos manni irónia za
varja az idevágó szövegekben, amelyeket amúgy is utál, nem ért, fölöslegesnek vagy
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károsnak tart, s lehet, hogy ez az ironizált hit vagy hitté váltott irónia némely ember- 
csoportok konform vallásos érzését is borzolja. De hát éppen Thomas Mann villantotta 
fel XX. századi tudatunk előtt e mély kettősségeket: „Kételkedő vagyok, nem azért, mert 
semmiben sem hiszek, hanem mert mindent lehetségesnek tartok.” Ha azonban túl szkeptikus
nak tartják a manni mondatot, higgyenek talán Kari Barthnak, a nagynevű teológus
nak és vallástörténésznek: „Mit ér a  vallás humor nélkül?” -  kérdi egy helyütt. Kétség
kívül sajátos bugyra ez az emberi léleknek, amely a szakralitás elragadóttságát össze
köti az önreflektáló -  talán kicsit fájdalmas -  mosollyal; a kritikaíró számára minden
esetre megközelíthetetlen.

De amit talán legérdekesebbnek vélek a kritikában, az Thomas Mann politikai ér
tékelése. Mert azon -  polivalens nyomok alapján lehet vitázni rakásra, hogy egy nagy 
író fiúszerető volt-e szívében avagy gyakorlatában, valamint azon is, hogy helyes volt-e, 
pláne vétek volt-e ösztöni késztetéseinek elfojtása vagy el nem fojtása, továbbá az is 
csörték tárgya lehet, hogy miképpen ítéljük meg Thomas Mann viszonyát a metafizi- 
kumhoz -  ámde politikai magatartásáról, antifasizmusáról, emigrációjáról olyan vas 
tények, adatok állnak rendelkezésünkre, amelyeket igen nehéz volna -  akár egy szem
beszegülő, szellemi lázadás hevével is -  peresíteni, átmagyarázni. Ami a legszembetű
nőbb e korántsem szűkszavú tanulmányban, hogy milyen lakonikus rövidséggel intézi 
el Thomas Mann politikai magatartását, amely pedig személyiségének markáns, sőt 
egyik alapvető jegye, amelynek világhatású művek sorát köszönhetjük, s amelyet a 
Napló is bőségesen demonstrál. A szó szoros értelmében mindössze ennyit ír róla: 
„Egy olyan világban, ahol a  jelentékenység érdekében mindent és bármit egyemangúként kell 
elfogadnia, a  gondolkodásnak is el kell utasítania minden végletet. A fasizmustól való undorában 
valószínűleg ezért sodródik a  naplóírás évei alatt olyan plasztikusan balra a  politikai felfogása, 
bár a  szociális érzékenysége ennek ellenére egyenlő marad a  nullával. ” Újra meg kell kérdez
nünk: miért kifogásolja az írót: azért-e, mert elutasít minden végletet, vagy azért, mert 
„plasztikusan balra sodródik” a politikai felfogása? (Ami önmagában is némileg önellent
mondó állítás.) Azt viszont explicite kifogásolja, hogy szociális érzéke „egyenlő a  nullá
val”. így, ezzel a záró mellékmondattal téve világossá, amit a megelőző állítások csak 
hangsúlyukkal, hanglejtésükkel érzékeltettek: hogy igenis kifogásolja. Hiába: nem és 
nem szereti a bíráló Thomas Mannt, nem és nem képes benne egyetlen vonzó részecs
két sem fölfedezni. Nézzük csak, hogyan fejezi be egy dicsérőnek induló mondatát: 
„Korának talán legderekabb gyermeke, aki ezért a  kitüntető címért a  személyesség tragikus hiá
nyával fizet.” Ugyanaz a mondattechnika ez, amit a megelőző, politikai passzusban lát
hattunk: helyeslőnek is értelmezhető mondatkezdet, amelyre rácsattan az egyértel
műen elítélő zárórész. NAPLÓ-ja olvastán, úgy látszik, annyira felhorgadt Nádas Péter 
a naplóíró ellen, hogy még-vitathatatlan értékbázisú és nekünk, közép-európaiaknak 
oly fontos -  antifasizmusát is pettyesnek érzékeli. Úgy vélem, a bíráló szubjektív ellen
szenve tárgya iránt éppen itt, e „politikai-erkölcsi értékelésben” a legszembeszökőbb.

Beszélhetnénk még a tanulmány némely irodalomtörténeti csúsztatásairól, amikor 
például egy csokorba köti Thomas Mannt Gide-del és Hessével -  idáig megy a dolog 
- ,  de melléjük tűzve Kafka, Joyce vagy Musil nevét, bizony teljesen más mezőre eső 
jelenségeket drótoz össze; s Proust-értelmezésével szemben is kifejezhetném kételyei
met. Mindez azonban mellékes.

Hagyjuk nézőpontjaink eltéréseit. Mindenki onnan nézi az irodalmat, ahonnan 
akaija. Fontos pusztán az, hogy az irodalmat nézze, akár olyan melléktermék esetében 
is, mint egy napló, feljegyzéssor vagy ilyen-olyan életműfüggelék. S ez az, amit Nádas
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Péter kritikája nem  tesz. Thomas Mann naplójegyzeteit olvasván hirtelen-váratlan 
(vagy ki tudja: lassacskán) valamely negatív látomása támad az író személyéről, amely 
teljességgel érvényteleníti a szemében az író műveit, s iszonyattal lát kibontakozni az 
ismerős Thomas Mann-életmű mögött egy dermesztő Gorgó-fejet. A Gorgó-hasonla- 
tot maga Nádas használja. Az író tehát mitikus rontó szellemmé vált, hazugság
edénnyé, festett koporsóvá -  olyan gonosz atyává, akit a felháborodott fiúnak meg 
kell ölnie, fűzhetném hozzá, ha kedvelném az ilyen túlságosan is kézre álló, mélylé
lektani sztereotípiákat. Ami összefoglalva annyit jelent, hogy teljesen fölösleges volt 
megírnom, amit írtam. Mert lehet-e vitázni egy vízióval? Remélhetem-e, hogy Nádas 
Péter latra veti: attól, amit ő borzadva vél látni némely magánjegyzeteiben, attól még 
Thomas Mann remekíró lehet. Ha pedig nem tartja annak, nem célszerűbb volna-e 
indoklásként műveit elemeznie, mintsem -  feltételezett -  mély tudatát? No de mit szá
mít az ilyen ócska, lapos okoskodás azzal a megrendítő, egzisztenciális felháborodással 
vagy talán csalódással szemben, amit Nádas körülményeskedésében is égető indulat
menete sugall?

Az olvasóhoz fordulok inkább. Ne feledkezzünk meg Thomas Mann oly sokáig le
sajnált, félretolt műveinek állandó forgatásáról; a NAPLÓ-t (szerintem) nyugodtan ki
hagyhatjuk. Az következik-e ebből, hogy Nádas Péternek nincs joga idevágó látomá
sait közölni? Dehogy következik. Hogyne volna joga. Nem mondom, némi csodálko
zással tölt el, hogy ma is, egy teljesen más indíttatású író-kritikus ugyanazon az em
beri-erkölcsi jelenségen veri el a port, az „európai polgárságon” tudniillik (amelyhez 
Thomas Mann is jellegzetesen tartozik), amelyet vagy hetven évepüfölnek, gyűlölnek, 
irtani igyekeznek a századunkban, térségünkben egymást váltó önkényuralmak, nem 
bírván elviselni a jelenségben benne foglalt szellemi-morális autonómia jeleit. Igaz, ez 
alkalommal nem közéleti okból püfölik, hanem mert homoszexuális és vallástalan, po
litikailag meg nem számít. Az ítéletlátomás azonban éppoly parancsoló módú, éppoly 
kizárólagos, mint... no de hagyjuk. Istenem, mindig ki lehet találni valamit az ellen, 
akit megutáltunk. Pedig -  úgy vélem -  a „polgárt”, a „polgárosultságot” éppen ma, 
éppen nálunk egyenesen tenyészteni kellene, ha lehetne, lévén történelmi hiánycik
künk. O, nem azért, mintha tökéletes volna, távolról sem, csak olyan, mint a „parla
mentarizmus”: eddig nem tudunk jobbat.

Mi azonban, olvasók, ne nézzük kritikának azt, ami nem az. Nem az, hanem olyan 
bámulatosan egyoldalú, nem művészetközpontú megközelítése a tárgynak, olyan ma
gánvélemény, amelyben, mint egy düháriában, akár gyönyörködhetünk is, utána
énekelnünk azonban nem volna ajánlatos. Olvassuk inkább a művet, Thomas Mannét, 
ami bonyolultságában, sokrétűségében az volt, az lesz, ma pedig különösen aktuálisan 
az: fulladozó évtizedeinkben egy korty európai levegő.

(Nemes Nagy Ágnes hagyatékából. 1990 elején keletkezett, itt jelenik meg először.)


