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egy. ” A tömeg nyomasztó tudata elől vendéglátóinak elmebeteg cselédlányához, He
lénához menekül gondolatban. Az író természetes eleméhez, a személyes sorshoz. Az
zal áltatja magát, hogy untatja a tömeges szenvedés -  nézzük meg, mit csinálhat He
léna a konyhájában. Ezen sem tűnődhet sokáig, mert újabb nevetséges gondolat tá
madja meg: a szánalom is kicserélhető. Ha ő nem szánná meg Helénát, hát megszánná 
más. ,/ í szánalom is megsokasodott ” Arra kényszeríti magát, hogy hangosan kimondja: 

. .nevetségesnek találom a szánalmat ekkora tömegben. ” A tömeges szenvedés tehát unal
mas, a tömeges szánalom pedig nevetséges, ám mindezek a jelzők és ítéletek csak va
lami hézagot tömnek be, valami más helyett állnak. Gombrowicz, az ÉN prófétája és 
költője egy argentin estén az utcára kilépve a fehéres, villamos ködben megdöbben 
attól, hogy a szenvedés és a szánalom révén ő is része a tömegnek. Én legalábbis így 
értelmezem borzongását, szemközt a valószerűtlenül közeledő éjszakával, mely -  így 
érzi legalábbis -  mindjárt szétnyomja, agyontapossa.

Hermáim Hesse

A HENYÉLÉS MŰVÉSZETE
Fejezet a művészeti higiéné köréből

Nagy Nóra fordítása

Minéljobban idomult a szellemi munka is a hagyomány nélküli és ízléstelen, erőszakos 
ipari gépezethez, és minél nagyobb buzgalommal igyekezett iskola és tudomány, hogy 
megfosszon bennünket szabadságunktól és személyiségünktől és hogy gyermekko
runktól fogva kényszerű, lélektelen megfeszítettséget sulykodon belénk ideálként, an
nál inkább hanyatlásnak indult, hitelét és művelőit vesztette némely ódivatú művészet 
mellett a henyélés művészete is. Nem mintha valaha is a mesterei lettünk volna! A 
művészetté fejlesztett lustaságot Nyugaton mindig is csak ártalmatlan dilettánsok mű
velték.

Annál különösebb viszont, hogy napjainkban, amikor oly sokan fordítják sóvárgó 
tekintetüket Kelet felé, és meglehetős fáradsággal igyekeznek Sirázból és Bagdadból 
egy kevés örömöt, Indiából egy kevés kultúrát és hagyományt, Buddha szentélyeiből 
pedig egy kevés komolyságot és elmélyülést meríteni, csak ritkán nyúlunk a legkézen
fekvőbb forráshoz, ritkán próbálunk átélni valamit abból a varázsból, amelynek fuval
lata a keleti meséskönyvek olvasásakor kúthidegségű mór palotaudvarokból érint 
meg bennünket.

Miért talál oly sokunk különleges örömöt és megnyugvást ezekben a történetekben, 
az Ezeregyéjszaká-bán, a török népmesékben és a páratlan Papagájkönyv-ben, a 
keleti irodalom Dekameron -jában? Miért járta oly gyakran a finom és eredeti kortárs 
író, Paul Ernst a Kelet hercegnője című művében ezeket a régi ösvényeket? Miért 
menekült oda oly szívesen Oscar Wilde elcsigázott fantáziája? Ha őszinték vagyunk,
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és a néhány hivatásos orientalistától eltekintünk, meg kell vallanunk, hogy az Ezer
egyéjszaka vaskos kötetei nem érnek föl tartalmilag egyetlen Grimm-mesével vagy 
a középkor egyetlen keresztény mondájával sem. És mégis élvezettel olvassuk, majd 
gyorsan elfelejtjük őket, mert a történetek úgy hasonlítanak egymásra, mint egyik iker 
a másikra; és azután ugyanolyan élvezettel olvassuk őket újra.

Hogyan lehetséges ez? Előszeretettel írják mindezt a Kelet szép, kiforrott elbeszé
lőművészetének a javára. Csakhogy evvel túlértékeljük saját esztétikai ítéletünket: 
mert ha hazai irodalmunk ritka, ám igazi elbeszélőtehetségeit olyan elképesztően ke
vésre becsüljük, akkor miért rajongjuk körül ezeket az idegeneket? Tehát nem is az 
elbeszélőművészet adta örömről van szó, legalábbis nem kizárólag. Ahhoz ugyanis 
igencsak kevés érzékünk van; olvasáskor a puszta tartalom mellett voltaképpen csu
pán pszichológiai és szentimentális ingereket keresünk.

Ennek a napkeleti művészetnek, amely ilyen nagy varázzsal ejt rabul bennünket, 
egyszerűen a keleti restség áll a hátterében, azaz a művészetté fejlesztett, ízlésesen 
mértéktartó és élveteg henyélés. Az arab elbeszélőnek, ha meséje legizgalmasabb ré
széhez érkezett, még mindig bőségesen van ideje arra, hogy egy királyi bíborsátrat, 
egy drágakőberakásos, hímzett nyeregtakarót, egy dervis erényeit vagy egy igazi bölcs 
tökéletességét a legapróbb részletekig lefesse. Mielőtt akár csak egyetlen szót is mon
datna hercegével vág)? hercegnőjével, apróra leírja ajkának pírját és ívelését, vakítóan 
fehér fogainak formáját és ragyogását, a merészen lángoló vág)? szégyenlősen lesütött 
pillantások báját, valamint ápolt, kifogástalanul fehér kezének mozdulatait, amelyen 
az opálosan csillogó, rózsás körmök a drágakőberakásos gyűrűk méltó versenytársai. 
És a hallgatóság nem szakítja félbe, nem ismeri a türelmetlenséget és a modern olvasók 
falánkságát, ugyanolyan buzgalommal hallgatja egy agg remete erényes életét, mint 
egy fiatalember szerelmi gyönyöreit vág)? egy kegyvesztett vezír öngyilkosságát.

Olvasás közben nem szűnő sóvár irigységet érzünk: Ezeknek az embereknek van 
idejük! Temérdek idejük van! Egy egész napot és éjszakát szánhatnak arra, hogy új 
hasonlatot gondoljanak ki egy szép asszony szépségére vagy egy gazfickó aljasságára! 
És ha egy délben elkezdett történetnek estére csak a feléig jutottak, a hallgatóság nyu
godtan lefekszik, elvégzi imáját, és Allahnak hálát adva álomba merül, hiszen holnap 
is lesz nap. Időmilliomosok, az időt mintha feneketlen kútból merítenék, ahol is egy 
óra, egy nap vág)? egy hét veszteség nem sokat számít. És míg ezeket a végtelen, egy
másba fonódó, különös meséket és történeteket olvassuk, magunk is furcsamód tü
relmesek leszünk, és azt kívánjuk, bárcsak soha ne érnének véget, mert néhány pilla
natra mi is a nagy varázslat bűvkörébe kerültünk -  a henyélés istene megérintett ben
nünket csodatévő pálcájával.

Sokan azok közül, akik újabban megfáradva és hívőn visszazarándokolnak az em
beriség és a kultúra bölcsőjéhez, hogy letelepedjenek a nagy Konfucius és a nagy Lao- 
ce lábához, egyszerűen ezt az isteni henyélést sóvárogják, annak vágya hajtja őket. Mi 
Bacchus gondűző varázsa és a hasis édes, álmosító gyönyöre a világtól menekülő mér
hetetlen nyugalmához képest, aki egy hegygerincen ülve saját árnyékának körforgá
sát szemléli, és a körülötte keringő nap és hold folytonos, csendes, részegítő ritmusá
ban elveszíti figyelő lelkét? Mi, itt a szegény Nyugaton az időt parányibbnál parányibb 
részekre szabdaltuk, melyek mindegyike épp hogy egy garast ér; amott azonban még 
mindig megbonthatatlanul folyik szüntelenül áradó hullámokban, egy világ szomját 
csillapítva, kimeríthetetlenül, akár a tenger sója vág)? a csillagok fénye.
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Távol álljon tőlem, hogy iparunk és tudományunk személyiségeket fölfaló gépeze
tének tanácsokat adjak. Ha az iparnak és a tudománynak már nincsen szüksége sze
mélyiségekre, ám ne is legyen nekik. De nekünk, művészeknek, akik a nagy kultúr- 
csőd közepette egy még elviselhető életfeltételeket biztosító szigeten lakunk, továbbra 
is más törvényeknek kell engedelmeskednünk. Nekünk a személyiség nem luxus, ha
nem létfeltétel, éltető elem, nélkülözhetetlen tőke. Művészeken pedig mindazokat ér
tem, akik számára szükség és kényszer, hogy érezzék: élnek és gyarapodnak, hogy 
erejüknek tudatában legyenek, és belső törvényeik szerint támaszkodjanak rá, tehát 
ne engedjenek meg maguknak olyan alárendelt tevékenységet és életmegnyilvánu
lást, melynek lényege és hatása nem ahhoz a tiszta és értelmes viszonyhoz fogható, 
amely egy szilárd épületben a boltozat és a fal, a tető és az oszlop között áll fenn.

De a művészeknek mindig is szükségük volt némi henyélésre egyrészt avégett, hogy 
tisztázzák az újonnan átéltet, a bennük öntudatlanul munkálót kiérleljék, másrészt 
pedig avégett, hogy ösztönös odaadásukban újra meg újra a természeteshez közelít
senek, újra gyerekek legyenek, újra a föld, a növények, a sziklák és a felhők barátjának 
és testvérének érezzék magukat. Mindegy, hogy az ember képeket fest vagy verset ír, 
vagy csak önmagának akar építeni, költeni és alkotva örömöt szerezni, az elkerülhe
tetlen kényszerpihenők mindenkit utolérnek. A festő ott áll a frissen alapozott vászon 
előtt, tudja, hogy a szükséges fegyelem és belső lendület még késik, mégis nekilát, 
tétován, kényszeredetten, míg végül mindent dühösen vág}? szomorúan sutba vág, 
érzi: tehetségtelen és minden nagy feladatra méltatlan, elátkozza a napot, amelyen 
festő lett, bezárja műtermét, és minden utcaseprőt irigyel, akinek napjai kényelmes 
foglalatossággal és lelki nyugalomban telnek. A költőt meghökkenti a felvázolt terv, 
kevésnek érzi az eredetileg nagyszerűt, szavakat és oldalakat húz át, újraírja őket, majd 
az újat is hamarosan tűzre veti; a világosan látszót körvonaltalanul látja lebegni a 
messzeségben, szenvedélyeit és érzéseit hirtelen kicsinyesnek, valótlannak, esetleges
nek találja, megfutamodik, és ugyancsak az utcaseprőt irigyli. És így tovább.

Némely művész élete felében, harmadában ilyen időkből áll. Csak egészen ritka, 
kivételes emberek képesek egyfoly tában alkotni, szinte megszakítás nélkül. így jönnek 
létre a látszólag üres kényszerpihenők, amelyek kívülről nézve a filiszterekben mindig 
is megvetést és szánalmat keltettek. Amennyire kevéssé foghatja fel egy filiszter azt, 
hogy egyetlen alkotó óra milyen hatalmas, ezerszeres munkát rejthet magában, 
ugyanolyan kevéssé képes belátni, hogy egy hóbortos művész miért nem fest egysze
rűen tovább, nem húz egym ás mellé ecsetvonásokat, és nem fejezi be nyugodtan a 
képeit, miért képtelen oly gyakran tovább dolgozni, a földre veti magát, tépelődik, és 
nap- vág}? hétszámra be se nyit műtermébe. De magát a művészt is mindig újonnan 
lepik és tévesztik meg ezek a szünetek, minden alkalommal ugyanazon a kínlódáson 
és önmarcangoláson kapja magát, amíg be nem látja, hogy engedelmeskednie kell a 
bensejéből fakadó törvényeknek, és hogy, vigasztalásul, gyakran éppen a túláradó bő
ség bénítja meg, nem pedig a fáradtság. Valami munkál benne, amit legszívesebben 
még ma látható, szép művé formázna, de ez a valami nem akarja, még nem érett, 
egyetlen lehetséges, legszebb megoldását még mint rejtélyt hordja magában. Így hát 
nem marad más hátra, várni kell.

Ezt a várakozási időt százféle szép foglalatossággal is el lehetne tölteni, mindenek
előtt jelentős elődök és kortársak műveiben való további elmélyüléssel. Ám ha a meg
oldatlan drámai feladat mint valami tüske szaggat a húsodban, nem éppen szerencsés
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dolog Shakespeare-t olvasni, és ha egy felvázolt kép első kudarca miatt emészted ma
gad, feltehetőleg Tiziano is csak kevés vigaszt nyújthat. Különösen azok a fiatal
emberek vélik úgy, akiknek ideálja a „gondolkodó művész”, hogy a művészettől elvont 
időt leginkább a gondolkodásra hasznosíthatják, és céltalan, hasznavehetetlen tépe- 
lődésbe, szkeptikus szemlélődésbe és egyéb hóbortokba lovalják magukat.

Mások, akik még nem sorakoztak fel a művészek körében is újabban sikeres alkohol 
elleni szent háború zászlaja alá, megtalálják az utat oda, ahol leönthetnek egy pohár
kával. Minden rokonszenvem az övék, mert a bor mint békítő, vigasznyújtó, megnyug
tató és álmot adó, sokkal előkelőbb és szebb isten, mint manapság sok ellensége el 
szeretné hitetni velünk. De nem mindenki képes arra, hogy éljen vele. Hogy művé
szien és okosan szeressük és élvezzük, és hogy hízelkedő nyelvét teljes érzékenységé
ben megértsük, ahhoz ugyanúgy természet adta tehetség kell, mint bármely más mű
vészethez, de még akkor is szükség van iskolázottságra, és ha nem kitaposott úton 
járunk, akkor csak ritkán juthatunk el benne a tökéletességig. És még ha a kiválasz
tottak közt lennénk is, akkor sem találnánk mostoha korunkban egy isten méltó imá- 
dásához elegendő számú dénárt a zsebünkben.

Akkor miképp talál a művész kiutat ép bőrrel és ép lélekkel e két veszély: a rosszkor, 
kedvtelen végzett munka és a tépelődő, csüggesztő üresség között? Társaság, sport, 
utazás stb. -  ez mind olyan időtöltés, amely ilyen helyzetben nem segít, leginkább csak 
tehetősebbeknél jönnek számításba, és még soha nem ért egyetlen művész becsvágya 
sem addig, hogy hozzájuk akarjon tartozni. A társművészetek is rendszerint cserben
hagyják egymást rossz időkben: a költő, aki megoldatlan feladatán gyötrődik, csak 
ritkán lelheti meg nyugalmát és egyensúlyát a festőnél vagy a festő a zeneszerzőnél. 
Mert mélyen és teljesen csak tiszta, alkotó időkben élvezhet a művész, míg most, nehéz 
időkben, minden művészet vagy állottnak és színtelennek, vagy pedig nyomasztóan 
hatalmasnak tűnik számára. Egy pillanatnyilag csüggedt és gyámoltalan embert egy 
óra Beethoven alkalmasint ugyanolyan könnyen felkavar, mint meggyógyít.

És éppen itt, ezen a ponton hiányolom olyan fájdalmasan a lustaság megbízható 
hagyományokban gyökerező és letisztult művészetét, itt kacsingat át különben szep
lőtlen germán jellemem irigyen és vágyakozva az anyai Ázsiába, ahol egy ősrégi gya
korlat lehetővé tette, hogy a vegetatív lét és semmittevés látszólag formátlan állapotá
ban bizonyos széttagoló és nemesítő ritmus lüktessen. Dicsekvés nélkül állíthatom, 
hogy kísérletképpen sokat tanulmányoztam e művészet problémáját. Az ebből szerzett 
tapasztalataimat egy későbbi, külön írás számára tartom fenn -  most legyen elég a 
bizonysága annak, hogy megközelítőleg elsajátítottam azt, hogy miként lehet kritikus 
időkben a semmittevést módszeresen és nagy élvezettel űzni. Mégis, hogy művész ol
vasóim mint valami sarlatánnak hátat ne fordítsanak, ahelyett hogy maguk is hozzá
fognának a módszeres lustaság elsajátításához, néhány mondatban áttekintést adok e 
művészet szentélyében eltöltött első tanulóidőmről.

1. Sötét sejtelmektől hajtva kikölcsönöztem egy nap a könyvtárból az Ezeregyéj
szaka legteljesebb német kiadását és a Sajid Batthal UTAZÁSAl-t; elmélyedtem ben
nük -  és kezdeti rövidke öröm után vagy egy nap elteltével mindkettőt unalmasnak 
találtam.

2. E kudarc okain elgondolkodván végül ráébredtem, hogy ezeket a könyveket ki
zárólag fekve vagy a földön ülve lehet élvezni. Az egyenes nyugati szék minden hatá
suktól megfosztja őket. Egyúttal most világosodott meg előttem első ízben a tér és a
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tárgyak merőben másféle szemlélete, amelyre az ember fekvő vagy guggoló helyzet
ben tesz szert.

3. Hamarosan felfedeztem, hogy a keleties hangulat hatása kétszer akkora lesz, ha 
felolvastatok magamnak, ahelyett hogy én magam olvasnék (miközben viszont kívá
natos, hogy a felolvasó is feküdjön vagy guggoljon).

4. A végül racionálisan elvégzett olvasmány hamarosan rezignált szemlélő-maga
tartást váltott ki belőlem, amely képessé tett arra, hogy kis idő múltán olvasmány nél
kül is órák hosszat nyugalomban maradjak, és figyelmemet látszólag jelentéktelen dol
gokra irányítsam (a szúnyogok repülési törvényei, a napfényben lebegő porszemek 
ritmikája, a fényhullámok melódiája stb.). Mindebből pedig az események sokfélesége 
fölötti csodálkozás és saját magamról való tökéletes megfeledkezés származott, amivel 
megteremtettem a jótékony, sohasem untató fa r  niente alapjait. Ez volt a kezdet. Mások 
más utakat járnak majd, hogy a tudatos életből alámerüljenek az önfeledtség művész 
számára oly szükséges és nehezen elérhető óráiba. Ha kis munkám a henyélés esetleg 
létező, nyugati mesterét szóra és rendszerének közzétételére bírná, legforróbb kíván
ságom teljesülne.

1904

Imreh András

HOMMAGE

Nem múlik el ameddig itt vagyok tudom nem múlik el
már messze jársz de hallom hangodat az égi rádión
üvegharang alatt kereng a hangod és nem múlik el
csak elrepül de visszaszáll akár a költöző madár
belülről körbeszáll az égi sajtharangfedőn
de visszavárja régi fészke ó a régi fészket
már más madár üli még néhány év s a kis hajókabin-
szerű lakás eloldva ring a város tengerén
majd minden eltűnik a tengerészkalap a nádredőny
a négy zöld tengervízgolyó a tüsszögő cicák
s a száritőkötél mint ősmadárnyi hangszalag zenél
az égi rádión talán már nincs is égi rádió
csak két fülem csavart csigák az ázott csillagok között
az éter tengerén és bennük ott dörög a régi hullám
mely átcsapott felettük és csak hab maradt meg bugyborék
s már nincs sehol de hangja néha feldörög s nem múlik el.


